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Święto Narodzenia Pańskiego
to najpiękniejszy moment w roku:

magiczny czas pełen radości, rodzinnego ciepła i odpoczynku.
To właśnie wtedy spotykamy się w gronie najbliższych,

przebaczając sobie błędy i życząc wszystkiego, co najlepsze
a także dokonujemy podsumowań roku minionego

i postanowień na czas przyszły.
W przededniu tego okresu pragniemy złożyć Państwu

najszczersze i najgorętsze życzenia:
zdrowia, które dziś jest wartością najwyższą

oraz wiary i nadziei, które dadzą nam siłę do tego,
by z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Waldemar Pawłat                                                        Katarzyna Bryda
Przewodniczący Rady Gminy                                      Wójt Gminy Krzczonów

Ciepły dotyk szorstkiej ręki ojca, czuły uścisk ramion babci, jakaś zabłąkana łza w kąciku oka mamy, 
przyjazne poklepywanie starszego brata, a to wszystko w blasku lampek na choince  
i unoszących się zapachach nad wigilijnym stołem.

Pamiętajmy o tym, mimo koniecznego dystansu, mimo nużącego chłodu monitora komputerowego.  
Jesteśmy obok siebie, potrzebujemy się nawzajem. Nie zapominajmy o bliskich, o sąsiadach, znajomych  
i nieznajomych. Bo nic tak nie wypełni tegorocznych świąt Bożego Narodzenia jak bycie razem,  
bycie Człowiekiem dla Człowieka, czego sobie i Wam życzymy.

Niech Nowy Rok 2021 przyniesie nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie 
wraz z gronem pedagogicznym

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, pełen miłości i radości. 
Świąteczny nastrój sprawia, że pełni wiary i optymizmu zaczynamy  patrzeć w przyszłość.

Życzymy, by ciepło świątecznych, szczerych życzeń wzmocniło każdego  
z nas, a nadchodzący Nowy Rok był nie tylko okresem radości,  

ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka.  
Tak wiec dużo optymizmu i wiary dla nas wszystkich w pogodne jutro!  

Dobrego Roku!

Dyrektor i pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie 
oraz członkowie i Zarząd Krzczonowskiego Stowarzyszenia Regionalnego
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WYWIAD Z PANIĄ WÓJT GMINY KRZCZONÓW 
KATARZYNĄ BRYDA

Redakcja: Dobiega końca kolejny rok, jak ocenia 
go Pani z punktu widzenia samorządu?

Wójt Gminy Krzczonów Katarzyna Bryda:	 Mija- 
jący	 rok	 ze	 względu	 na	 panującą	 pandemię	 był	
bardzo	 nieprzewidywalny,	 jednak	 z	 punktu	 widze-
nia	budżetu	gminy	oraz	zrealizowanych	inwestycji	
uznaję	go	za	pomyślny.

R: Co takiego zatem udało się osiągnąć w bie-
żącym roku?

W: Z	sukcesem	aplikowaliśmy	o	dofinansowanie	
istotnych	przedsięwzięć,	na	realizację	których	pod-
pisaliśmy	 umowy	 z	 wieloma	 instytucjami.	 Część	 
z	nich	już	została	zrealizowana	pozostałe	będą	wy-
konane	w	 2021.	 Duży	 nacisk	 kładziemy	 na	 inwe-
stycje	 drogowe.	 Zrealizowaliśmy	 zadania	 popra-
wiające	komfort	użytkowania	a	także	bezpieczeń-
stwo	 użytkowników	 dróg.	 Dzięki	 dotacji	 z	 Fundu-
szu	 Dróg	 Samorządowych	 zakończyliśmy	 reali-
zację	 dwóch	 zadań,	 tj.	 „Przebudowa	 drogi	 gmin-
nej	 w	 miejscowości	 Krzczonów”	 –	 ul.	 Partyzan-
tów	oraz	 „Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	miej-
scowości	Krzczonów”	–	ul.	Spokojna.	Ponadto	za-
kończyła	się	oczekiwana	przez	mieszkańców	prze-
budowa	ul.	Świerkowej	w	Krzczonowie.	W	ogłoszo-
nym	 przez	 Zarząd	Województwa	 naborze	 (FOGR)	
otrzymaliśmy	 dotację	 umożliwiającą	 moderniza-
cję	drogi	dojazdowej	do	gruntów	 rolnych	w	Kosa-
rzewie	Dolnym.	Mając	na	uwadze	zwiększenie	bez-
pieczeństwa	 uczniów	 i	 przedszkolaków	 zrealizo-
waliśmy	 dwa	 zadania:	 przebudowę	 drogi	 gminnej	
prowadzącej	do	przedszkola	oraz	budowę	chodni-
ka	 przy	 ul.	 Szkolnej.	 Każdego	 roku	odpowiadamy	
na	zapotrzebowanie	sołectw	zakupując	tłuczeń	do	
poprawy	stanu	dróg	lokalnych.	Ponadto	Urząd	Gmi-
ny	Krzczonów,	 jako	 nieliczna	 gmina	w	wojewódz-
twie,	wspierał	mieszkańców	w	procesie	opracowa-
nia	 wniosków	 aplikacyjnych	 w	 ramach	 Programu	
Czyste	Powietrze.	Dzięki	naszemu	wsparciu	miesz-
kańcy	Gminy	Krzczonów	złożyli	wnioski	na	kwotę	
1	129	298,00	zł,	 dotacja	–	767	788,00	zł.	Zakres	
projektów	 obejmował	 termomodernizację	 obiek-
tów	mieszkalnych.

R: Czy wszystkie zamierzenia tego roku udało 
się zrealizować?

W: Z	 przykrością	muszę	 poinformować,	 że	 nie.	
Jak	co	roku	ubiegaliśmy	się	o	dofinansowanie	mo-
dernizacji	 i	 remontów	dróg	gminnych,	które	ucier-
piały	w	wyniku	klęsk	żywiołowych.	Na	2020	r.	gmi-
na	Krzczonów	planowała	wykonanie	remontów	wą-
wozów	 oraz	 dróg	 uszkodzonych	 w	 wyniku	 powo-

dzi	w	Walentynowie,	Krzczonowie	Trzecim,	Olszan-
ce	oraz	Kosarzewie.	Niestety,	Ministerstwo	Spraw	
Wewnętrznych	i	Administracji	przekazało	informa-
cję,	 że	w	 bieżącym	 roku	 ze	względu	 na	 działania	
związane	z	walką	z	pandemią,	nie	ma	możliwości	
udzielenia	 dofinansowania	 tzw.	 „powodziówek”.	 
W	 związku	 z	 tym	 przewidywane	 na	 ten	 rok	 inwe-
stycje	nie	zostały	zrealizowane.	Od	początku	mo-
jej	pracy	w	na	rzecz	lokalnej	wspólnoty,	stawiam	na	
realizację	 inwestycji	 z	 jak	 największym	 udziałem	
środków	zewnętrznych.

R: Pani Wójt, zadania gminy to nie tylko drogi. 
Co z realizacją pozostałych zadań gminy?

W: Rzeczywiście,	wachlarz	zadań	samorządu	jest	
niezwykle	 szeroki,	 staramy	 się	 zadbać	 o	 naszych	
mieszkańców	na	wielu	płaszczyznach.	Bardzo	po-
ważnym	problemem	z	 jakim	zetknęłam	się	na	po-
czątku	mojej	pracy	w	Krzczonowie	była	infrastruk-
tura	 wodno-kanalizacyjna.	 Kilkudziesięcioletnia	
azbestowa	 sieć	wodociągowa	w	Krzczonowie	 już	
dawno	 przestała	 spełniać	 swoją	 funkcję.	 Każde-
go	dnia	zmagaliśmy	się	z	awariami	a	także	ogrom-
nymi	stratami	w	wydobyciu	wody.	Oczywiście	pra-
cownicy	gospodarki	komunalnej	usuwali	je	na	bie-
żąco,	ale	bez	wątpienia	była	to	Syzyfowa	praca,	po-
nieważ	sieć	w	Krzczonowie	przypominała	sito.	Sta-
nęliśmy	przed	widmem	sytuacji	w	której	mieszkań-
cy	zostaną	pozbawieni	wody.	Dlatego,	gdy	tylko	po-
jawiła	 się	 możliwość	 uzyskania	 dofinansowania	
inwestycji	 bez	wahania	 podjęliśmy	decyzję	 o	 zło-
żeniu	 wniosku,	 który	 został	 pozytywnie	 oceniony	 
i	otrzymał	dofinansowanie,	wartość	inwestycji	ogó-
łem	 to	 blisko	 6	 mln.	 Inwestycja	 właśnie	 została	
zakończona,	wiązało	 się	 to	 z	 pewnymi	 uciążliwo-
ściami	dla	mieszkańców,	dlatego	bardzo	dziękuję	
wszystkim	za	wyrozumiałość	i	współpracę	przy	re-
alizacji	projektu.	Aby	kompleksowo	wesprzeć	pro-
ces	 dostarczania	 wody	 zakupiliśmy	 nową	 kopar-
ko-ładowarkę.	Sprzęt	 ten	 jest	niezbędny	do	utrzy-
mania	sieci	wodociągowo-kanalizacyjnej	oraz	pra-
widłowego	 stanu	 dróg	 gminnych.	W	 tym	miejscu	
pragnę	złożyć	podziękowania	tym	sołectwom,	któ-
re	 wyraziły	 zrozumienie	 i	 solidarnie	 włączyły	 się	 
w	realizację	przedsięwzięcia	przeznaczając	środki	
przypadającego	im	funduszu	sołeckiego.

R: Pani Wójt mówi Pani o fundamentalnych 
przedsięwzięciach a wjeżdżając do Krzczonowa   
nie sposób nie zauważyć zwałów ziemi zalegają-
cej na placu przed stadionem. Czy są plany popra-
wy estetyki Krzczonowa?

W:	 Oczywiście!	 Plac	 ten	 jest	 przewidziany	 pod	
budowę	 gminnego	 targowiska,	 na	 którego	 reali-
zację	 otrzymaliśmy	 środki	 unijne	 a	 jego	 budowa	
nastąpi	 w	 2021	 r.	 Kolejnym	 elementem	 poprawy	 
estetyki	centrum	jest	trwająca	przybudowa	parkin-
gu	przy	przedszkolu	publicznym.	W	przyszłym	roku	
przebudowany	zostanie	parking	przy	Urzędzie	Gmi-
ny.	Kolejnymi	zadaniami	na	które	już	pozyskaliśmy	
pieniądze	będą	przebudowa	drogi	na	ul.	Kościusz-
ki	oraz	budowa	nowoczesnego		oświetlenia.	Mniej	
kosztownym	ale	bardzo	 istotnym	dla	mnie	działa-
niem	jest	zapewnienie	bezpiecznego	placu	zabaw	
przy	Regionalnym	Ośrodku	Kultury	 i	 Sportu,	 który	
w	chwili	obecnej	ze	względu	na	zły	stan	technicz-
ny	urządzeń	został	zamknięty.	Na	poprawę	estety-
ki	Krzczonowa,	niezaprzeczalnie	ma	wpływ	wybu-
dowane	 pod	 koniec	 ubiegłego	 roku	 wielofunkcyj-
nego	boiska	przy	Szkole	Podstawowej.	Od	niedaw-
na	uwagę	przykuwa	nowo	zmodernizowany	budy-
nek	straży	pożarnej.	Dopełnieniem	tych	zadań	bę-
dzie	wymiana	 roślinności	 będącej	w	złej	 kondycji	
fitosanitarnej.

R: Rzeczywiście boisko przy szkole wygląda im-
ponująco, z pewnością przełoży się to na sukcesy 
sportowe naszej młodzieży. A jak przedstawia się 
sytuacja w oświacie w czasie pandemii?

W:	 Obserwując	 sytuację	 na	 świecie	 łatwo	 było	
przewidzieć,	 że	 praca	 szkoły	 będzie	 odbywać	 się	 
w	 trybie	 zdalnym,	 dlatego	 podczas	 wakacji	 duży	
nacisk	 położyliśmy	 na	 podniesienie	 kompetencji	
kadry	pedagogicznej	z	 technik	kształcenia	na	od-
ległość.	Zadbaliśmy	również	o	zapewnienie	wymo-
gów	sanitarnych	dotyczących	dezynfekcji	i	dystan-
su	społecznego.	Ponadto	złożyliśmy	dwa	wnioski	
na	zakup	sprzętu	do	zdalnego	nauczania.	Pozyska-
liśmy	na	cel	115	000,00	zł,	co	pozwoliło	na	zakup	
30	laptopów,	8	tabletów	dla	uczniów	nieposiadają-
cych	 własnego	 sprzętu.	 Ponadto	 uczniowie	mają	
możliwość	 skorzystania	 z	 50	 laptopów	 zakupio-
nych	w	 ramach	wcześniej	 zrealizowanego	projek-
tu	edukacyjnego.	Te	działania	pozwoliły	na	mate-
rialne	zabezpieczenie	potrzeb	uczniów	i	nauczycie-
li.	W	naszej	szkole	nie	ma	problemu	ze	sprzętem,	 
a	nauczyciele	dokładają	wszelkich	starań,	aby	na-
uka	odbywała	się	bez	większych	zakłóceń.	Nieza-
przeczalnym	 jednak	 jest	 fakt,	 że	 ten	 system	 na-
uczania	 jest	niedoskonały	 i	budzi	moje	obawy	co	
do	pełnej	realizacji	podstawy	programowej.

R: Żyjemy w czasie pandemii. Jakie według Pani 
mogą być jej konsekwencje dla gminy?

W:	 Na	 ten	moment,	 jako	 samorząd	 nie	 odczuli-
śmy	 jeszcze	 znacząco	 stuków	 spowolnienia	 go-
spodarczego,	ale	jestem	świadoma,	że	one	nas	nie	
ominą.	 Największa	 obawa	 dotyczy	 spadku	 wpły-
wów	z	podatków	PIT	i	CIT,	związane	ze	zwolnienia-
mi	 czy	 też	 likwidacją	działalności.	A	muszę	przy-
znać,	że	jest	to	istotne	źródło	dochodów	gminy.

R: Na wstępie wspomniała Pani, że wiele środków 
zewnętrznych zostało pozyskanych, dzięki którym 
w kolejnym roku będą realizowane duże przedsię-
wzięcia. Jakie to konkretnie będą inwestycje?

W: Podjęliśmy	 wiele	 cennych	 inicjatyw.	 Myślę,	 
że	najistotniejsza	z		punktu	widzenia	mieszkańców	
będzie	realizacja	kolejnego	etapu	projektu	„ENER-
GIA	 ZE	 ŹRÓDEŁ	 ODNAWIALNYCH	 =	 CZYSTE	 PO-
WIETRZE	W	GMINIE	KRZCZONÓW”	projekt	uzyskał	
akceptację	Zarządu	Województwa	i	otrzymał	dofi-
nansowanie	w	wysokości	 blisko	4	 000	000,00	 zł.	
Kolejnym	bardzo	oczekiwanym	przez	nas	zadaniem	
jest	budowa	energooszczędnego	oświetlenia	na	te-
renie	gminy	Krzczonów.	Jest	 to	niezwykle	 istotne	
przedsięwzięcie	zwiększające	bezpieczeństwo	na-
szych	mieszkańców	i	mające	na	celu	zmniejszenie	
wydatków	na	energie	elektryczną.	Wychodząc	na-
przeciw	oczekiwaniom	mieszkańców	uzyskaliśmy	
dofinansowanie	do	remontu	budynku	Domu	Kultu-
ry	w	Żukowie	 obejmującego	 zakresem	 także	 czę-
ściowy	remont	budynku	ROKiS	w	Krzczonowie	i	do-
posażenie	 OSP	 w	 Żukowie.	 W	 trakcie	 oceny	 jest	
jeszcze	wniosek	złożony	do	PROW	obejmujący	mo-
dernizację	 gminnej	 oczyszczalni	 ścieków.	 Ponad-
to,	gdy	tylko	pojawi	się	możliwość	uzyskania	dota-
cji,	jak	co	roku	aplikować	będziemy	o	dofinansowa-
nie	budowy	dróg	gminnych,	mam	również	nadzieję,	 
że	nasze	monity	dotyczące	dróg	powiatowych	spo-
tkają	się	z	akceptacją	zarządu	powiatu	i	wspólnie	
uda	nam	poprawić	stan	dróg	powiatowych	biegną-
cych	na	terenie	naszej	gminy.

R: A skoro o tym mowa, to o jakie inicjatywy  
dotyczące zadań powiatu państwo zabiegacie?

W:	W	 tym	 roku	 nie	 realizowaliśmy	 żadnej	 inwe-
stycji	powiatowej,	ale	mam	zapewnienie	Starostwa,	
że	w	 przyszłym	 roku	 przystąpimy	 do	 przebudowy	
drogi	 powiatowej	 2301L	 w	 miejscowości	 Krzczo-
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nów	Pierwszy.	Ważnym	zadaniem,	które	jest	w	fa-
zie	 projektowania,	 a	 realizacja	 nastąpi	 w	 2021	 r.	
jest	 przebudowa	 chodnika	 przy	 ul.	 Żeromskiego.	
W	projekcie	budżetu	gminy	zaplanowane	są	środ-
ki	w	kwocie	778	680,00	zł	 jako	60%	udział	gminy	
w	kosztach	zadania.	Zabiegamy	także	o	termomo-
dernizację	 Gminnego	Ośrodka	 Zdrowia	w	 Krzczo-
nowie	dla	którego	organem	założycielskim	jest	po-
wiat	 lubelski,	 na	 którym	 spoczywa	 odpowiedzial-
ność	 za	 jakość	 świadczonych	 usług	medycznych	 
i	utrzymanie	prawidłowego	stanu	technicznego	bu-
dynku.	 Z	wielkim	 uznaniem	odnoszę	 się	 do	 Rady	
Gminy	obecnej	kadencji,	która	akceptuje	propozy-
cje	 i	widzi	 zasadność	współpracy	przy	 realizowa-
niu	wspólnych	inwestycji	z	Powiatem	Lubelskiem.

R: Mówi Pani o współpracy z instytucjami ze-
wnętrznymi, jakie jeszcze inicjatywy podjęliście 
Państwo dla polepszenia życia mieszkańców?

W:	 Myślę,	 że	 warto	 w	 tym	 miejscu	 wspomnieć	 
o	 inicjatywie	 dotyczącej	 gazyfikacji	 gminy.	 Zwró-
ciliśmy	się	do	PGNiG	z	wnioskiem	o	budowę	sieci	
gazowej	na	terenie	gminy.	To	były	trudne	rozmowy	
ponieważ	 z	 punktu	widzenia	 zakładu	 istotne	 zna-
czenie	ma	gęstość	 zaludnienia	 i	 ilość	 odbiorców,	 
a	co	za	tym	idzie	rentowność	inwestycji	lub	jej	brak.	
Gazyfikację	rozpoczęliśmy	od	miejscowości	Piotr-
kówek.	 Dziś	 z	 satysfakcją	 mogę	 poinformować,	 
że	ten	etap	został	pomyślnie	zakończony.	Niestety,	
po	zakończeniu	zadania	część	z	mieszkańców	de-
klarujących	przyłączenie	się	do	sieci	wycofało	swój	
akces,	w	związku	z	czym	zakład	gazowniczy	może	
nie	być	zainteresowany	realizacją	kolejnych	etapów	
zadania,	z	uwagi	na	brak	opłacalności	inwestycji.

R: Jak przedstawia się perspektywa roku przy-
szłego?

W:	 Zaproponowany	 przeze	mnie	 projekt	 budżetu	
na	 przyszły	 rok	 zakłada	 dochody	 ogółem	w	wyso-

kości	29	888	854,78	i	jest	to	w	historii	naszego	sa-
morządu	rekordowy	budżet.	Zatem	rok	2021	będzie	 
z	tego	powodu	bardzo	pracowity	z	uwagi	na	koniecz-
ność	przeprowadzenia	licznych	procedur	przetargo-
wych	oraz	prac	budowlanych	i	instalacyjnych,	za	któ-
rych	prawidłową	realizację	odpowiadam.

R: Jaka zatem jest kondycja budżetu i czy nie 
będzie problemów z realizacją tak wielu inwesty-
cji w ciągu jednego roku?

W:	 Stan	 budżetu	 gminy	 zarówno	 w	 tym,	 jak	 
i	w	przyszłym	roku	pozwala	na	realizację	założone-
go	 planu	 inwestycyjnego.	 Podstawą	 sukcesu	 jest	
planowanie	 strategiczne	 oparte	 na	 faktycznej	 sy-
tuacji	 i	 rzetelnym	dysponowaniu	finansami.	Oczy-
wiście	 życie	 nie	 znosi	 próżni	 i	 niesie	 pewne	 nie-
spodzianki,	w	związku	z	tym,	szczególnie	w	obec-
nej	sytuacji	musimy	liczyć	się	z	tym,	że	nasze	plany	
mogą	 ulec	 weryfikacji,	 jednak	 konsekwentnie	 bę-
dziemy	dążyć	do	realizacji	przyjętych	założeń.	Po-
ważnym	wsparciem	dla	realizacji	zamierzeń	inwe-
stycyjnych	są	pieniądze	w	kwocie	1	085	832,00	zł	
pozyskane	przez	gminę	z	Rządowego	Funduszu	In-
westycji	Lokalnych.	Środki	stanowią	istotne	wspar-
cie	dla	realizacji	planowanych	inwestycji	służących	
naszej	 wspólnocie.	 Zamierzamy	 zabiegać	 o	 nie	
również	w	latach	kolejnych.

R: Nie samym chlebem żyje człowiek… Czy może 
się Pani odnieść do organizowania życia kultural-
nego w czasie pandemii?

W:	Niestety,	pomimo	zaplanowanych	licznych	wy-
darzeń	 kulturalnych	 takich	 jak:	 „Turniej	 Sołectw”,	
„Gminny	 Dzień	 Dziecka”,	 „Dożynki”,	 „Festiwal	 Ki-
szeniaki	i	Kwaszeniaki”,	„Wigilia	regionalne”	z	uwa-
gi	na	sytuację	pandemiczną,	w	poczuciu	odpowie-
dzialności	 za	 zdrowie	 i	 życie	 naszych	 mieszkań-
ców,	 zrezygnowaliśmy	 z	 organizacji	 tych	 uroczy-
stości.	Mam	nadzieję,	 że	przyszły	 rok	pozwoli	 na	

realizację	 imprez	wpisanych	na	stałe	do	kalenda-
rza	wydarzeń	kulturalnych	gminy.

R: Dziękuję Pani Wójt za rozmowę. Pozostaje 
mi pogratulować skuteczności w działaniu. Cze-
go życzyć na Kolejny rok pracy?

W:	W	obecnej	sytuacji	–	tylko	zdrowia.	Stworzy-
łam	 zespół	 fachowców,	 z	 którymi	 mam	 przyjem-
ność	współpracować,	wobec	tego	nie	boję	się	czy-
nić	 śmiałych	 planów	 i	 podejmować	 trudnych	 wy-
zwań.	 Mam	 pewność,	 że	 uda	 się	 je	 z	 sukcesem		
zrealizować.	Dziękuję	 za	 rozmowę.	Całej	 redakcji	
„Krzczonowskiego	 Gościńca”	 oraz	 mieszkańcom	
przesyłam	życzenia	zdrowia	i	pomyślności	w	nad-
chodzącym	roku.

Przebudowa drogi do przedszkola
Wartość ogółem: 239 000,00 zł

Dotacja: 119 500,00 zł
Długość odcinka: 0,125 km 

Wręczenie promesy od Premiera RP
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Budowa, przebudowa (modernizacja) wodociągu w miejscowości Krzczonów
Wartość ogółem: 5 680 124,53 zł

Dotacja: 2 951 000,21 zł
Długość odcinka: 19,5 km

Budowa chodnika 
przy ul. Szkolnej w Krzczonowie
Wartość ogółem: 131 000,00 zł

Dotacja: 52 400,00 zł (wkład Powiatu Lubelskiego)
Długość odcinka: 0,500 km 
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Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Krzczonów, ul. Partyzantów

Wartość ogółem: 714 535,82 zł
Dotacja: 357 267,00 zł

Długość odcinka: 1,229 km 

Przebudowa drogi wewnętrznej 
w miejscowości Krzczonów, ul. Spokojna

Wartość ogółem: 40 753,59 zł
Dotacja: 20 376,00 zł

Długość odcinka: 0,118 km 

Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Kosarzewie Dolnym

Wartość ogółem: 143 536,13 zł
Dotacja: 78 000,00 zł

Długość odcinka: 0,204 km 

Przebudowa ul. Świerkowej  
w miejscowości Krzczonów

Wartość ogółem: 179 590,96 zł
Długość odcinka: 0,106 km 
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OSP Krzczonów w trakcie remontu
Wartość ogółem: 241 034,96 zł

Dotacja: 182 437,78 zł 

Zakup koparko-ładowarki
Wartość ogółem: 360 390,00 zł

Remont i wyposażenie sali konferencyjnej 
w Urzędzie Gminy Krzczonów

Wartość ogółem: 42 000 zł

INWESTYCJE GMINNE CD.

Dotacja z programu „Czyste Powietrze” – wymia-
na źródła ciepła oraz termomodernizacja indywidu-

alnych budynków mieszkalnych
Całkowita wartość projektów: 1 129 298 zł

Dofinansowanie: 767 788 zł



9AKTUALNOŚCI GMINNEKrzczonowski Gościniec nr 2 (47) / 2020

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
przy SP w Krzczonowie

Wartość ogółem: 355 600,82 zł
Dotacja: 200 200,00 zł

Planowany budżet Gminy Krzczonów na rok 2021:

Dochody ogółem  29 828 854,78 zł 

dochody	bieżące 	19	654	893,18	zł	

dochody	majątkowe 	10	173	961,60	zł	

Przychody ogółem  3 272 000,00 zł 

Wydatki ogółem  32 669 854,78 zł 

wydatki	bieżące 	19	394	080,59	zł	

wydatki	majątkowe 	13	275	774,19	zł	

Rozchody ogółem  431 000,00 zł 

BUDżET GMINY KRZCZONÓW NA 2021
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Anna Zaręba
Rok	 2020	 obfituje	 w	 inwestycje	 remontowe	 

w	 jednostkach	 ochotniczych	 straży	 pożarnych.	
Gmina	Krzczonów	w	odpowiedzi	na	konkurs	ogło-
szony	w	 ramach	osi	 5	 Efektywność	 energetyczna	 
i	 gospodarka	 niskoemisyjna,	 Działanie	 5.2	 Efek-
tywność	 energetyczna	 sektora	 publicznego,	 Re-
gionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Wojewódz-
twa	Lubelskiego	na	 lata	2014–2020	uzyskała	do-
finansowanie	na	realizacje	zadania	p.n.	„Termomo-
dernizacja	 budynku	 użyteczności	 publicznej	 przy	 
ul.	Strażackiej	w	Krzczonowie	o	wartości	całkowitej	 
241	 034,96	 zł.	 Termomodernizacja	 budynku	 OSP	
wpłynie	korzystnie	nie	tylko	na	poprawę	jego	funk-
cjonalności	 ale	 także	 znacząco	 poprawi	 estetykę	
centrum	Krzczonowa.	Warto	w	tym	miejscu	wspo-
mnieć	o	zaangażowaniu	w	prace	porządkowe	dru-
hów	strażaków.	Dzięki	kreatywności	młodej	kadry	

jednostki	w	strażnicy	powstała	sala	multimedialna	
oraz	siłownia.
Na	terenie	Gminy	funkcjonuje	10	jednostek	OSP	

charakteryzują	się	zróżnicowaną	strukturą	i	formą	
działalności.	Wiele	 z	nich	występuje	do	samorzą-
du	 z	 inicjatywą	 mającą	 na	 celu	 rozwój	 jednostki	
oraz	 pozyskanie	 nowych	 członków.	Dwie	 jednost-
ki	 te	podjęły	 inicjatywę	uregulowania	stanu	praw-
nego	 swoich	 strażnic.	 Przy	wsparciu	 urzędu	 gmi-
ny	z	sukcesem	udało	się	uzyskać	własność	budyn-
ków	w	drodze	zasiedzenia.	Sytuacja	 ta	 spowodo-
wała	zwiększenie	możliwości	 	 jednostek	w	podej-
mowaniu	 działań	poprawiających	 stan	 techniczny	
budynków,	w	związku	z	tym	w	ostatnim	czasie	zre-
alizowaliśmy	szeroki	zakres	prac	w	OSP	w	Krzczo-
nowie	 Trzecim,	 polegających	 na	 termomoderni-
zacji	 budynku	 połączonym	 z	wymianą	 źródła	 cie-
pła,	natomiast	OSP	w	Żukowie	jest	w	trakcie	reali-
zacji	prac	 remontowych	w	strażnicy	polegających	
na	modernizacji	 pomieszczeń	 socjalnych.	 Bardzo	
istotne	 znaczenie	 ma	 fakt	 osobistego	 zaangażo-
wania	druhów	w	prace	remontowe,	dzięki	 ich	pra-
cy	zakres	zaplanowanych	prac	może	być	znacznie	
szerszy.	 Kolejnym	 przykładem	 takich	 działań	 jest	
OSP	Lewandowszczyzna	gdzie	w	 ramach	własnej	
pracy	strażaków	i	mieszkańców	wyodrębniono	po-
mieszczenie	socjalne	oraz	 	garażowe.	Zaawanso-
wane	prace	 remontowe	odbywają	się	 także	w	bu-

dynku	OSP	w	Krzczonowie	Drugim,	polegają	one	na	
remoncie	 sali	 widowiskowej.	 Dzięki	 pozyskanym	
przez	urząd	gminy	dotacjom	oraz	zaangażowaniu	
strażaków	budynki	w	tych	miejscowościach	posłu-
żą	społeczności	lokalnej	jako	miejsce	do	spotkań.
Mając	 na	 uwadze	 zapewnienie	 bezpieczeń-

stwa	mieszkańców	 corocznie	 zabiegamy	 o	 pozy-
skanie	 samochodów	 oraz	 doposażenie	 jednostek	 
w	sprzęt	ratowniczo-gaśniczy.	Dzięki	dobrej	współ-
pracy	 z	Komendą	miejską	Państwowej	Straży	Po-
żarnej	ochotnikom	z	Kosarzewa	oraz	Lewandowsz-
czyzny	 przekazaliśmy	 lekkie	 samochody	 bojowe.	
Mijający	 rok	 należy	 uznać	 za	 udany,	 ze	 względu	 
na	ilość	pozyskanych	środków	m.in.	z	Ministerstwa	
Sprawiedliwości,	 Ministerstwa	 Spraw	 Wewnętrz-
nych	 i	 Administracji	 oraz	 Komendy	 Głównej	 PSP.	
Łączna	 kwota	 pozyskanych	w	 2020	 r.	 dotacji	wy-
nosi	70	190,00	zł.

INWESTYCJE W OSP

Redakcja
Ostatni	rok	pokazał	jak	ważny	jest	dostęp	do	sze-

rokopasmowego	 Internetu.	 Dzięki	 projektowi	 bu-
dowy	sieci	światłowodowej,	współfinansowanemu	 
z	Programu	Operacyjnego	Polska	Cyfrowa	(POPC),	
mieszkańcy	naszej	gminy	uzyskają	dostęp	do	szyb-
kiego	 Internetu	 światłowodowego.	 Wybudowa-

na	 infrastruktura	 będzie	 miała	 charakter	 otwarty	 
a	 mieszkańcy	 będą	 mogli	 korzystać	 z	 szerokiej	
oferty	 usług.	 Zasięgiem	 sieci	 szerokopasmowej	
systematycznie	obejmowane	będą	kolejne	gospo-
darstwa	 domowe.	 Większość	 prac	 związanych	 
z	 budową	 sieci	 światłowodowej	 prowadzona	 jest	
przy	 drogach	 publicznych.	W	 niektórych	 przypad-
kach	wykonawca	sieci	zwraca	się	do	właścicieli	po-
sesji	z	prośbą	o	wyrażenie	zgody	na	poprowadze-

nie	 światłowodu	 przez	 prywatną	 działkę	 lub	 pod-
wieszenie	go	na	słupie	znajdującym	się	na	 jej	 te-
renie.	Udzielenie	 takiej	zgody	pomaga	dotrzeć	do	
większej	 liczby	gospodarstw	domowych	borykają-
cych	 się	 z	 trudnościami	w	dostępie	 do	 Internetu.	
Na	 terenie	 naszej	 gminy	 prace	 odbywają	 się	 bez	 
zakłóceń.	 Projekt	 budowy	 sieci	 światłowodowej	 
zakończy	się	w	2021	roku.

SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

Weronika Portka
Gmina	Krzczonów	wychodząc	naprzeciw	oczeki-

waniom	mieszkańców	złożyła	wniosek	 i	 otrzyma-
ła	dofinansowanie	ze	środków	Narodowego	Fundu-
szy	Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	Wodnej	 na	
odbiór	odpadów	pochodzących	z	działalności	 rol-
niczej.	 Dofinansowanie	 przyznano	w	 formie	 dota-
cji	 do	 100%	 kosztów	 kwalifikowanych,	 z	 zastrze-
żeniem,	że	kwota	dofinansowania	nie	mogła	prze-

kroczyć	iloczynu	500	zł	i	wyrażonej	w	Mg	masy	od-
padów	 z	 folii	 rolniczych,	 siatki	 i	 sznurka	 do	 owi-
jania	 balotów,	 opakowań	 po	 nawozach	 i	 typu	 Big	
Bag	 unieszkodliwionych	 lub	 poddanych	 odzysko-
wi	 w	 ramach	 przedsięwzięcia.	 Pomoc	 udzieloną	
w	 ramach	programu	zakwalifikowano	 jako	pomoc	
de	 minimis.	 Przedsięwzięcie	 polegało	 na	 odbio-
rze,	 transporcie	 oraz	 odzysku	 lub	 unieszkodliwie-
niu	folii	rolniczych,	siatki	i	sznurka	do	owijania	ba-
lotów,	opakowań	po	nawozach	 i	 typu	Big	Bag	po-
chodzących	z	działalności	 rolniczej	mieszkańców	

gminy	Krzczonów.	Rolnicy,	którzy	zgłosili	gotowość	
udziału	w	programie	byli	zobowiązani	złożyć	wnio-
ski	o	przystąpienie	do	programu,	a	później	we	wła-
snym	zakresie	dostarczyć	folię	rolniczą	 i	 inne	od-
pady	przewidziane	w	ramach	programu	pochodzą-
ce	z	produkcji	rolniczej	do	Puntu	Selektywnej	Zbiór-
ki	Odpadów	w	Krzczonowie.	Zbiórka	rozpoczęła	się	
23	października	2020	r.	i	zakończyła	24	październi-
ka	2020	roku.	Do	udziału	w	programie	zgłosiło	się	
75	rolników,	opady	dostarczyło	44	rolników.

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH

Inwestycje 2021, na dofinansowanie których gmina zawarła umowy:
NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ OGÓŁEM DOTACJA DŁUGOŚĆ ODCINKA / ZAKRES PROJEKTU

Termomodernizacja budynku UG w Krzczonowie 528 725,62 308 853,48 instalacja fotowoltaiczna, ogrzewanie gazowe,  
remont budynku

Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościuszki 567 014,64 360 791,00 550 m

Budowa targowiska gminnego 524 834,08 311 253,00 utwardzenie placu  
wraz z zadaszeniem stanowisk handlowych

„Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze  
w gminie Krzczonów” 3 602629,08 2 143034,40 184 instalacje fotowoltaiczne, 25 kotłów C.O.,  

51 instalacji solarnych, 7 pomp ciepła

Modernizacja Domu Kultury w Żukowie 992 294,41 690 444,81 termomodernizacja budynku  
wraz z remontem pomieszczeń

Energooszczędne technologie oświetlenia ulic  
w gminie Krzczonów 2 723 290,33 1 942 298,86 budowa 11 km nowoczesnego oświetlenia  

ulicznego w technologii LED

INWESTYCJE PLANOWANE W 2021



Gmina Krzczonów zakończyła realizację projektu pn. 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia 
poprzez zapewnienie niezawodności zaopatrzenia 
mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w dobrej 
jakości wodę pitną. 

Celami szczegółowymi są:

- zmniejszenie awaryjności dostaw,

- podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu 
o wewnętrzne potencjały,

- zmniejszenie dysproporcji w dostępie 
do infrastruktury wśród innych regionów,

- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej.

Całkowite dofinansowanie projektu wyniosło  
2 951 000,21 zł.

Projekt obejmował przebudowę 19,54 km sieci 
wodociągowej, modernizację 2 stacji uzdatniania 
wody wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych 
wykorzystywanych do zasilania ujęć wody i układów 
pompowania w m. Gierniak i m. Krzczonów.

Wszelkie awarie proszę zgłaszać do Referatu 
Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie 
Gminy Krzczonów – tel. 81 56 64 051 lub poprzez 
formularz zgłaszania uwag dostępny na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Krzczonów.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska  

i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

„Budowa, PrzeBudowa  
(Modernizacja) Wodociągu  
W MiejscoWości KrzczonóW”
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WYDARZENIA:
LISTOPAD

11	 listopada	–	Gminne	Obchody	 Święta	Nie-
podległości.	W	uroczystościach	wzięły	udział	
delegacje	 pocztów	 sztandarowych	 z	 całej	
gminy.	 Po	mszy	 za	 Ojczyznę	 uczestnicy	 pod	
krzyżem	 –	 pomnikiem	wysłuchali	 przemówie-
nia	 Wójt	 Gminy	 Krzczonów	 Katarzyny	 Bryda,	 
złożono	 kwiaty	 oraz	 zapalono	 symboliczne	
znicze.	Następnie	udano	się	do	ROKiS	na	uro-
czystą	akademię.

19	 listopada	 –	 Otwarcie	 wystawy	 obrazów	
Pana	Stanisława	Ostańskiego.

25	 listopada	 –	 Otwarcie	 wystawy	 przygoto-
wanej	 przez	 Powiatową	 Bibliotekę	 Publiczną	 
w	Lublinie	pt.:	„Litwa	i	Polska	Unia	1569”.

25–27	listopada	-	Urodziny	Pluszowego	Misia	
zabawy	z	przedszkolakami	z	terenu	gminy.

GRUDZIEŃ
19	 grudnia	 –	 Wigilia	 Regionalna	 w	 ROKiS	 
dla	delegacji	z	całej	gminy	Krzczonów.

STYCZEŃ
12	stycznia	–	28	Finał	Wielkiej	Orkiestry	Świą-
tecznej	 Pomocy	 w	 Krzczonowie,	 zbiórki	 pie-
niędzy	 do	 puszek,	 występy	 artystyczne	 dzie-
ci	i	młodzieży,	Studio	Tańca	„Promenada”,		wy-
stępy	 zespołów:	 „Potrzeba	 Chwili”,	 „Pro%mil”,	
amatorski	 zespół	 teatralny	 z	Sobieskiej	Woli,	
Grupa	 Teatralna	 „Bajkowi	 Dzieciom”	 zaba-
wy,	 kiermasze,	 konkursy.	 Zebrana	 kwota	 to 
13	896,17	zł.

Waldemar Tylec
Miłość,	cierpliwość,	kompromis	i	wytrwałość	–	to	

recepta	 na	 udane,	 długie	 i	 szczęśliwe	 życie	mał-
żeńskie.	 Złożona	przysięga	 zobowiązuje	 do	bycia	
ze	 sobą	 na	 dobre	 i	 na	 złe,	 chociaż	w	 życiu	 bywa	
wiele	 przeciwności.	 Złote	 gody	 obchodzą	 ci,	 któ-
rzy	 najdłużej	 trwają	 w	 małżeństwie.	 Taka	 roczni-
ca	 to	prawdziwy	powód	do	dumy,	pół	wieku	 trwa-
nia	w	małżeństwie	jest	z	pewnością	powodem	do	
radości.	Małżeństwa	z	imponującym	stażem,	świę-
towały	50	wspólnie	spędzonych	 lat	 życia.	Organi-
zowana	od	 lat	uroczystość	po	 raz	pierwszy	odby-

ła	 się	w	 szczególnym	 reżimie	 i	wymagała	 zacho-
wania	 wszelkich	 wymogów	 sanitarnych.	 Z	 zapro-
szenia	 na	 uroczystość	 Złotych	 Godów	 skorzysta-
ło	6	par.	Zadbaliśmy	o	to,	aby	szczęśliwe	małżeń-
stwa	 czuły	 się	 podczas	 uroczystości	 bezpiecznie	 
i	komfortowo.
Jubilaci	 dali	 nam	 piękny	 przykład	 wzajemnego	

zrozumienia,	 umiejętności	 wspierania	 się	 w	 trud-
nych	chwilach	oraz	wspólnego	przeżywania	 rado-
ści.	W	 trakcie	 uroczystości	wójt	 gminy	Katarzyna	
Bryda,	 kierownik	 USC	 Waldemar	 Tylec	 oraz	 prze-
wodniczący	rady	gminy	Waldemar	Pawłat,	wręczy-
li	jubilatom	odznaczenia	nadane	przez	Prezydenta	
Rzeczypospolitej	Polskiej.

ZŁOTE GODY
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Barbara Kozieł,
Karolina Mróz
Właśnie	 dobiegł	 końca	 Powszechny	 Spis	 Rolny	

trwający	w	całej	Polsce	od	1	września	do	30	listo-
pada	br.
Spis	 rolny	 obejmował	 1,5	mln	 gospodarstw	 rol-

nych	w	Polsce,	w	 tym	w	województwie	 lubelskim	
ponad	190	tysięcy	i	odbywa	się	co	10	lat.	Podlegają	
mu	nie	tylko	osoby	fizyczne	(gospodarstwa	indywi-
dualne)	ale	również	osoby	prawne	i	jednostki	orga-
nizacyjne	nie	mające	osobowości	prawnej.	Wszyst-
kie	te	podmioty	zobowiązane	były	do	udzielenia	do-
kładnych,	wyczerpujących	i	zgodnych	z	prawdą	od-
powiedzi	w	 formie	 spisu	 internetowego,	wywiadu	
telefonicznego	 lub	 bezpośredniego	w	 trakcie	 roz-
mowy	z	rachmistrzem	spisowym.
W	Urzędzie	Gminy	przygotowano	stanowisko	do	

samospisu	 wyposażone	 w	 sprzęt	 komputerowy	
przeznaczone	dla	osób,	które	nie	mogły	skorzystać	
z	innej	formy	spisu.
Rolnicy,	którzy	zostali	objęci	obowiązkiem	spiso-

wym	otrzymali	od	Prezesa	Głównego	Urzędu	Staty-
stycznego	 list,	który	zawierał	najważniejsze	 infor-
macje	 i	 instrukcje	 związane	 z	 organizacją	 spisu,	
a	także	numerem	gospodarstwa	niezbędnym	pod-
czas	logowania	w	aplikacji	spisowej.

Formularz	 spisowy	 zawierał	 11	 działów	 obej-
mujących	 następujące	 zagadnienia:	 użytkowania	
gruntów,	 powierzchni	 zasiewów,	 zwierząt	 gospo-
darskich,	nawożenia,	ochrony	roślin,	budynków	go-
spodarskich,	 ciągników,	 maszyn	 i	 urządzeń	 rolni-
czych,	działalności	gospodarczej,	struktury	docho-
dów	gospodarstwa	domowego,	aktywności	ekono-
micznej	oraz	chowu	i	hodowli	ryb	według	stanu	na	
1	czerwca	br.	lub	za	okres	12	miesięcy	liczony	od	
2	czerwca	2019	r.	do	1	czerwca	2020	r.	włącznie.
W	naszej	 gminie	 powołano	 3	 rachmistrzów	 spi-

sowych,	 którzy	mieli	 możliwość	 prowadzenia	 wy-
wiadów	 z	 rolnikami	 bezpośrednio	 w	 terenie	 lub	
telefonicznie,	 zostało	 im	 przydzielone	 łącznie	 
575	 gospodarstw.	 Wszystkie	 gospodarstwa	 przy-
dzielone	rachmistrzom	zostały	przez	nich	pomyśl-
nie	spisane.	Osoby,	które	wykonywały	prace	spiso-
we	 były	 obowiązane	 do	 przestrzegania	 tajemnicy	
statystycznej.
Wyniki	spisu	rolnego	pozwolą	dowiedzieć	się	jak	

rozwinęło	się	polskie	rolnictwo	w	ostatnim	dziesię-
cioleciu.	 Pomogą	 polskim	 rolnikom	 i	 rządowi	 po-
dejmować	 trafne	 decyzje	 poparte	 analizą	 wiary-
godnych	danych,	których	dostarcza	statystyka	pu-
bliczna.	Wyniki	spisu	rolnego	będą	również	wyko-
rzystane	 przez	 Komisję	 Europejską	 do	 ustalenia	
wielkości	dotacji	dla	obszarów	wiejskich	w	krajach	
członkowskich.

POWSZECHNY SPIS ROLNY WYDARZENIA:
12	stycznia	–	Otwarty	Turniej	w	Tenisa	Stoło-
wego	o	Puchar	Przewodniczącego	Rady	Gmi-
ny	Krzczonów.
20–24	 stycznia	 –	 Odbyły	 się	 ferie	 zimowe	 
w	ROKiS,	podczas	których	zorganizowane	były	
dwa	wyjazdy	do	kina	Cinema	City	w	Lublinie,	
Laser	 Arena	 w	 Krasnymstawie	 oraz	 prowa-
dzone	 były	 zajęcia	 interaktywne,	 plastyczne	 
i	modelarstwo.

30	stycznia	–	XV	Powiatowy	Przegląd	Jasełek	
w	 Krzczonowie.	W	 Przeglądzie	 uczestniczyły	
zespoły	ze	Specjalnego	Ośrodka	Szkolno-Wy-
chowawczego	 w	 Załuczu,	 Kozicach	 Dolnych	 
i	Bystrzycy,	uczniowie	Zespołu	Szkół	Ogólno-
kształcących	w	Rybczewicach,	uczniowie	z	Ze-
społu	Szkolno-Przedszkolnego	w	Krzczonowie	
oraz	grupa	z	Przedszkola	Publicznego	„Bajko-
wa	Kraina”.

MARZEC
8	 marca	 –	 spotkanie	 dla	 pań	 z	 całej	 gminy	
Krzczonów	z	okazji	Dnia	Kobiet.

MAJ
3	 maja	 –	 obchody	 229	 rocznicy	 uchwalenia	
Konstytucji	3	Maja.

CZERWIEC
23	czerwca	–	uroczystość	odsłonięcia	tablicy	
informacyjnej	o	Mikołaju	Siemionie.

LIPIEC
1–31	 lipca	–	Wakacje	w	bibliotece	–	zajęcia	
kreatywne	z	dziećmi.

Dyrekcja ZSP
W	czasie	wakacji	gmina	przeznaczyła	43	500	zł 

na	remont	placu	przed	szkołą	oraz	wymianę	chod-
nika	przy	szkole	prowadzącego	do	szatni,	nowego	
boiska	a	także	na	nowo	powstały	plac	zabaw,	któ-

ry	został	przewieziony	z	filii	Kosarzew.	Urządzenia	
zostały	poprawione	 i	odmalowane	 i	wyglądają	 jak	
nowe.	Dzieci	chętnie	z	nich	korzystają.
W	przedszkolu	również	odnowiony	został	plac	za-

baw	a	także	położona	została	posadzka	żywiczna	
na	tarasie,	której	koszt	wyniósł	18	000	zł.

NOWY, STARY PLAC ZABAW
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Dyrekcja ZSP
W	ramach	programu	rządowego	„Posiłek	w	szko-

le	i	w	domu”	gmina	pozyskała	10	000	zł	na	dopo-
sażenie	i	poprawę	standardu	obecnie	funkcjonują-
cej	stołówki	i	kuchni	szkolnej.	Realizując	powyższy	
projekt	 gruntownie	 wyremontowano	 te	 pomiesz-
czenia.
Odnowiono	i	wymieniono	płytki,	na	ścianach	po-

łożono	profesjonalną	wykładzinę	i	odnowiono	para-
pety.	Stołówka	została	wyposażona	w	nowoczesne	
i	funkcjonalne	stoliki	i	krzesełka.
Do	kuchni	zakupiono	nowoczesne	urządzenia	ga-

stronomiczne:
-	 mikser	planetarny,
-	 okap	trapezowy	przyścienny,
-	 patelnię	uchylną	z	kompletem	akcesoriów,
-	 zmywarko-wyparzarkę	kapturową	z	kompletem	
akcesoriów	i	dozownikiem	płynu	myjącego,

-	 mikser	elektryczny	blender,
-	 szafę	chłodniczą,
-	 szatkownicę	do	warzyw	z	kufrem,
-	 szafkę	z	blatem	roboczym,
-	 kuchnię	gazową,
-	 komplet	garnków.
Dokonując	remontów	i	zakupów,	zadbano	zarów-

no	o	aspekt	funkcjonalny	jak	i	estetyczny.	W	wyni-
ku	poczynionych	prac	polepszył	się	standard	przy-
gotowania	posiłków.	Praca	personelu	kuchennego	
została	usprawniona,	a	 tym	samym	wzrosła	efek-
tywność	i	ilość	wydawanych	posiłków.

Odnowione	pomieszczenia	szkolnej	 kuchni	oraz	
stołówki	cieszą	oko	 i	podniebienie	zadowolonych	
użytkowników.

REWOLUCJE KUCHENNE 
W WYDANIU SZKOLNYM

WYDARZENIA:
26	 lipca	 –	Msza	 Święta	 w	 kościele	 w	 Żuko-
wie	w	intencji	poległych	na	Zastawiu,	następ-
nie	złożono	wieńce	pod	pomnikiem	poległych	 
w	lesie	na	Zastawiu.

SIERPIEŃ
23	sierpnia	–	Dożynki	gminne.

WRZESIEŃ
7	września	–	Krzczonowska	odsłona	Narodo-
wego	 Czytania	 „Balladyny”	 Juliusza	 Słowac-
kiego.
14	września	–	Jubileusz	50-lecia	Pożycia	Mał-
żeńskiego	par	z	gminy	Krzczonów.
23–24	 września	 wernisaż	 prac	 Magdaleny 
Kleszcz	pt.:	„Wystawa	Wspomnień	Jana	Pawła	II”	
w	ROKiS	Krzczonów.
28	 września	 –	 19	 listopada	 –	 wystawa	 ma-
larska	obrazów	Pani	Stefani	Wójcik	z	Janowa	 
Lubelskiego.

PAŹDZIERNIK
6	października	–	początek	działalności	Dzie-
cięcego	Zespołu	Tańca	Ludowego	przy	ROKiS	
w	Krzczonowie.
19	października	–	rozpoczęcie	akcji	„ZBIERA-
MY	KASZTANY	DLA	NATALII”	wspólnie	z	ZSP	
w	Krzczonowie	zebraliśmy	tonę	kasztanów.

LISTOPAD
3	 listopada	 –	wystawa	 oryginałów	 rysunków	
Mariana	 Żagla,	 które	 znajdują	 się	 w	 tomiku	 
poezji	 „Krzczonów	 w	 wierszach”	 autorstwa	
Stefana	Żagla.
11	 listopada	–	Gminne	Obchody	 Święta	Nie-
podległości.

25	 listopada	 –	 Święto	 Pluszowego	 Misia	 
–	warsztaty	on-line.

GRUDZIEŃ
11–12	i	18–19	grudnia	–	Coroczna	akcja	po-
mocy	 potrzebującym	 zorganizowana	 przez	 
samorząd	gminny	oraz	jednostki	OSP.
13	grudnia	–	Szlachetna	Paczka	–	przekaza-
nie	 świątecznej	 paczki	 sfinansowanej	 przez	
pracowników	 instytucji	 publicznych	 z	 terenu	
Gminy	Krzczonów.

Małgorzata Marcinkowska
Od	wielkich	gratulacji	należy	zacząć	doceniając	

wysiłek	 jaki	 wszyscy	 uczniowie	 włożyli	 w	 zdoby-
wanie	wiedzy	 i	 rozwijanie	zdolności	w	roku	szkol-
nym	2019/20.	Mimo,	iż	okazał	się	on	wymagający	
zarówno	dla	nich	 jak	 i	nauczycieli,	wpisali	się	oni	
dobrze	w	nową	rzeczywistość	okazując	otwartość,	
chęć	współpracy	i	młodzieńczy	entuzjazm	tak	po-
trzebny	 w	 zwalczaniu	 przeciwności	 losu.	 Koniec	
roku	szkolnego	2019/20	podsumował	osiągnięcia,	
których		było	tak	wiele,	że	lista	dokonań	z	różnych	
dziedzin	 jest	bardzo	długa!	Największe	gratulacje	
należą	 się	 tym,	 którzy	 zdobyli	 najwyższe	 średnie	
ocen	w	poszczególnych	klasach:
IVA	–	Kacper	Kamiński	–	5,55
Małek	Julia,	Potręć	Paulina,	Maria	Stachyra, 
Szafranek	Aleksandra	–	5,36
IVB	–	Patrycja	Łokaj,	Trumiński	Paweł	–	5,36
VA	–	Natalia	Mazur	–	5,75
Marta	Dziadosz	–	5,58
Maja	Rubaj	–	5,42
VB	–	Amelia	Szpakowska	–	5,58
VIA	–	Ilona	Woźnica	–	5,83
VIB	–	Piotr	Stachyra	–	5,42
VIC	–	Michał	Pętlewski,	Karolina	Turska	–	5,42
VIIA	–	Aleksandra	Goncikowska	–	5,71
Alina	Ejankowska	–	5,69
Agata	Potręć	–	5,36
VIIB	–	Sebastain	Gap	–	5,36
VIIIA	–	Anna	Tylec	–	5,39
Katarzyna	Ziętek	–	5,39
VIIIB	–	Marcel	Sak	–	5,44
W	 działaniach	 Samorządu	 Szkolnego	 szczegól-

nie	 należy	wyróżnić	Maję	Pawlak	 i	Marcela	Saka,	
którzy	pod	opieką	p.	J.	Pietruszy	dokonywali	 rze-
czy	„niemożliwych”	od	ręki,	mobilizując	brać	szkol-

ną	do	rozmaitych	działań.
Dokonania	czytelnicze	to	zasługa	następujących	

uczniów,	to	oni	przeczytali	najwięcej	książek:
1.	Wrona	Iga	–	kl.	Ia
2.	Mróz	Kinga	–	kl.	Ib
3.	Baran	Maciej	–	kl.	Ic
4.	Psujek	Filip	–	kl.	IIb
5.	Rybak	Natalia	–	kl.	IIb
6.	Pawlak	Maja	–	kl.	VIIa
Działalność	harcerska	w	naszej	szkole	 to	wielki	

powód	do	dumy	dla	wszystkich.	W	tym	miejscu	na-
leży	 podkreślić	 największe	 zasługi	 tegorocznych	
absolwentów,	którzy	pod	kierownictwem	p.	J.	Gu-
staw	 i	p.	B	Wójcik	aktywnie	uczestniczyli	w	życiu	
lokalnej	społeczności:
1.	Jakubuszek	Kacper
2.	Jones	Weronika
3.	Małek	Alicja
4.	Małek	Karolina
5.	Tylec	Anna
6.	Wiater	Anna
7.	Wilińska	Anna
8.	Ziętek	Katarzyna
9.	Ziętek	Miłosz
10.	Głąb	Michalina
Także	wolontariat	w	Spółdzielni	Uczniowskiej	cie-

szył	się	dużą	popularnością	wśród	absolwentów:
1.	Jones	Weronika	–	kl.	8a
2.	Małek	Alicja	–	kl.	8a
3.	Małek	Karolina	–	kl.	8a
4.	Wiater	Anna	–	kl.	8a
5.	Wilińska	Anna	–	kl.	8a
6.	Ziętek	Katarzyna	–	kl.	8a
7.	Drapsiak	Julia	–	kl.	8b
8.	Głąb	Michalina	–	kl.	8b
Życzymy	wytrwałości	i	dalszych	sukcesów!

PEREŁKI SZKOLNE



Grzegorz Bobak
Klasy sportowe w naszej szkole

Dzieci	 mają	 możliwość	 odbywania	 codziennie	
dwóch	godzin	lekcyjnych	zajęć	ruchowych.	Jest	to	
ilość	godzin	realizowana	od	lat	w	szkołach	wiodą-
cych	we	współzawodnictwie	sportowym	oraz	osią-
gających	 równocześnie	wysokie	wyniki	w	 testach	
kompetencji.

Korzyści z udziału w zajęciach klasy sportowej
DZIECI POTRZEBUJĄ RUCHU

Sport	pozytywnie	wpływa	na	stan	zdrowia	dziec-
ka.	Mimo	dużego	wysiłku,	uczeń	uprawiający	regu-
larną	aktywność	fizyczną	szybciej	się	uczy,	posia-
da	więcej	energii.	Mózg	jest	lepiej	dotleniony,	dzię-
ki	czemu	szybciej	 i	 łatwiej	przyswaja	wiedzę.	Do-
świadczenia	 szkół	 realizujących	 program	 dydak-
tyczno-wychowawczy	oparty	m.in.	o	mini	siatków-

kę/piłkę	 nożną	 wskazują,	 że	 dzieci	 z	 takich	 klas	
osiągają	wysokie	wyniki	w	nauce.

SPORT KSZTAŁTUJE CHARAKTER
Dzieci	 stają	 się	 zmotywowane	do	działania,	 po-

siadają	silną	wolę	i	chęć	samorealizacji.	Dodatko-
wo,	od	najmłodszych	lat	uczą	się	organizacji.	Mu-
szą	 tak	 zaplanować	 swoje	 obowiązki,	 by	 znaleźć	
czas	 również	 na	 przyjemności,	 wyznaczają	 sobie	
cele	w	życiu	i	do	nich	dążą.

SZANSA NA SUKCES
Niewątpliwie	 sport	 rozwija	 pasję	 dziecka.	 Czas	

poświęcony	 aktywności	 fizycznej	 owocuje	 tym,	 
iż	dziecko	nie	spędza	całego	wolnego	czasu	przed	
komputerem,	co	obecnie	jest	sporym	zagrożeniem.	
Klasy	sportowe	integrują	uczniów	–	przyjaźnie	po-
wstają	 dzięki	 wspólnej	 pasji.	 Podczas	 wyjazdów,	
obozów,	treningów	i	zawodów	dzieci	uczą	się	em-
patii,	pomocy	 innym	oraz	współpracy.	Klasa	spor-
towa	 to	 bardzo	 dobry	wybór.	 Systematyczny	 i	 re-
gularny	rozwój	fizyczny	sprawia,	że	dziecko	odno-
si	sukcesy	nie	tylko	w	sporcie,	ale	także	w	innych	
sferach	życia.
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NAJPIERW ZAWODNICY, PÓźNIEJ WYGRANA 
– NAJPIERW ZABAWA, POTEM WYNIK

Grzegorz Bobak
W	dniu	26	lutego	2020	r.	w	Jastkowie	odbyły	się	

Mistrzostwa	 Powiatu	 Lubelskiego	 w	 piłce	 siat-
kowej	 chłopców,	 organizowane	 przez	 Powiato-
wy	Szkolny	Związek	Sportowy.	Turniej	rozgrywany	
był	systemem	każdy	z	każdym.	Po	zaciętej	walce,	 
zawodnicy	 reprezentujący	 naszą	 szkołę	 zdoby-
li	 komplet	 punktów	 i	 zostali	 Mistrzami	 Powiatu	 
Lubelskiego.	 Tym	 samym	 reprezentowali	 Powiat	
Lubelski	na	zawodach	rejonowy	w	Kraśniku.
Skład	drużyny:	Marcel	Sak,	Miłosz	Ziętek,	Kacper	

Jakubuszek,	 Radosław	 Pawłat,	 Marcel	 Jędruch,	
Kewin	Kwiatosz,	 Igor	Gustaw,	Karol	Matysiak,	Ma-
teusz	 Gutek,	 Mateusz	 Buda,	 Brajan	 Kukawski.	 
Opiekun:	Grzegorz	Bobak.

Wyniki:
Niemce – Krzczonów 0 : 2
Bełżyce	–	Jabłonna		 1	:	2
Krzczonów – Jabłonna 2 : 0
Niemce	–	Bełżyce	 	 2	:	0
Bełżyce – Krzczonów 0 : 2
Jabłonna	–	Niemce		 1	:	2

Tabela:
1. ZSP Krzczonów  6 pkt.
2.	SP	Niemce	 	 5	pkt.
3.	SP	Jabłonna	 	 4	pkt.
4.	SP	2	Bełżyce	 	 3	pkt.

NASI UCZNIOWIE MISTRZAMI POWIATU 
LUBELSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ!!!

Grzegorz Bobak
W	dniu	4	marca	2020	r.	w	Annopolu	odbyły	się	

zawody	Rejonowe	–	½	wojewódzkich	w	piłce	siat-
kowej	 chłopców,	 w	 których	 rywalizowali	 mistrzo-
wie	 powiatów:	 Biłgorajskiego,	 Janowskiego,	 Kra-
śnickiego	i	Lubelskiego.

Organizatorem	 turnieju	 był	 Wojewódzki	 Szkol-
ny	Związek	Sportowy.	Powiat	Lubelski	reprezento-
wali	 uczniowie	 Zespołu	 Szkolno	 Przedszkolnego	 
w	Krzczonowie.	Skład	drużyny:	Marcel	Sak,	Kacper	
Jakubuszek,	 Radosław	 Pawłat,	 Marcel	 Jędruch,	 
Kewin	 Kwiatosz,	 Igor	 Gustaw,	 Karol	 Matysiak,	 
Mateusz	 Gutek,	 Mateusz	 Buda,	 Brajan	 Kukawski.	
Opiekun	drużyny:	Grzegorz	Bobak.

Zawody	rozgrywane	były	systemem	każdy	z	każ-
dym	 a	 wyniki	 wyglądały	 następująco:	 Wierzcho-
wiska	–	Krzczonów	0	:	2,	Tarnogród	–	Krzczonów 
2	:	1,	Krzczonów	–	Annopol	0	:	2

Tabela:
1.	SP	Annopol
2.	SP	Tarnogród
3. ZSP Krzczonów
4.	SP	Wierzchowiska
Dziękujemy	 chłopcom	 za	 godne	 reprezentowa-

nie	 Powiatu	 Lubelskiego	 oraz	 Zespołu	 Szkolno-
Przedszkolnego	w	Krzczonowie.

ZAWODY REJONOWE – ½ WOJEWÓDZKICH 
W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
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Grzegorz Bobak
Dnia	24	września	2020	r.	na	stadionie	w	Krzczo-

nowie	 w	 ramach	 zadania	 publicznego	 zleconego	
przez	 Gminę	 Krzczonów:	 „Organizacja	 pozaszkol-
nych	zajęć	sportowych	dla	uczniów	szkoły	podsta-
wowej,	 organizacja	 szkolnych	 rozgrywek	 sporto-
wych”	odbyły	 się	 zawody	 lekkoatletyczne	pod	na-
zwą	„Jesienne	biegi	przełajowe”,	w	których	wzięło	
udział	60	uczniów	Szkoły	Podstawowej.	Organiza-
torem	zawodów	był	Uczniowski	Klub	Sportowy	Hu-
ragan	Krzczonów.
Wyniki	szkoła	podstawowa	dziewczęta	klasy	IV–

VI,	bieg	600	m:	I	miejsce	Rubaj	Maja	czas	2,17	s.,	 
II	miejsce	Szpakowska	Amelia	czas	2,18	s.,	III	miej-
sce	 Stachyra	Maria	 czas	 2,20	 s.,	 SP	 chłopcy	 kla-
sy	IV–VI,	bieg	700	m:	I	miejsce	Stachyra	Wojciech	
czas	2,19	s.,	 II	miejsce	Nowosielski	Bartosz	czas	
2,27	s.,	III	miejsce	Ejankowski	Henryk	czas	2,28	s., 
	 dziewczęta	 klasy	VII–VIII,	 bieg	 800	m:	 I	miejsce	
Martyna	Amelia	czas	3,08	s.,	II	miejsce	Padzińska	
Aleksandra	czas	3,20	s.,	III	miejsce	Rząd	Wiktoria	

czas	3,22	s.,	chłopcy	klasy	VII–VIII,	bieg	1000	m:	
I	miejsce	Gutek	Mateusz	 czas	 3,06	 s.,	 II	miejsce	
Błaszczak	Jakub	czas	3,10	s.,	III	miejsce	Jędruch	
Kacper	czas	3,36	s.
Opiekę	 nad	 uczniami	 sprawowali	 nauczycie-

le	WF:	Szoździński	Marcin,	Sawicka	Beata,	Bobak	
Grzegorz.

JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
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Ewa Ziętek
23	czerwca	2020	r.	przed	budynkiem	Szkoły	Pod-

stawowej	im.	S.	Staszica	w	Krzczonowie	odsłonię-
to	ufundowaną	przez	Oddział	IPN	w	Lublinie	tabli-
cę	upamiętniającą	Mikołaja	Siemiona	–	kierownika	
szkoły	w	Krzczonowie,	 legionisty,	członka	konspi-
racji	pod	okupacją	niemiecką,	który	zginął	w	obo-
zie	koncentracyjnym	w	Auschwitz.	Ze	względu	na	
sytuację	 epidemiologiczną	 uroczystość	 odbywała	
się	 w	 ograniczonym	 gronie,	 bez	 udziału	młodzie-
ży	szkolnej.
Uroczystość	rozpoczęła	dyrektor	Zespołu	Szkol-

no-Przedszkolnego	w	Krzczonowie	–	Pani	Jolanta	
Mysłowska,	witając	przybyłych	gości.	IPN	Oddział	
w	Lublinie	reprezentowali:	dyrektor	Oddziału	–	Mar-
cin	Krzysztofik,	prof.	Jarosław	Rabiński	–	naczel-
nik	Biura	Badań	Historycznych,	dr	hab.	Jacek	Ro-
manek	–	 naczelnik	 Oddziałowego	 Biura	 Upamięt-
niania	Walk	i	Męczeństwa.	W	uroczystości	uczest-
niczyły	władze	 gminy	–	wójt	 gminy	Pani	 Katarzy-
na	 Bryda,	 przewodniczący	 Rady	 Gminy	 –	 Walde-
mar	Pawłat,	 radna	Starostwa	Powiatowego	w	 Lu-
blinie	–	Pani	Beata	Gajur,	 ks.	Waldemar	Nieckarz	
–	proboszcz	parafii	Krzczonów.	Wyjątkowymi	gość-
mi	była	 rodzina	Mikołaja	Siemiona	–	 jego	wnucz-
ka,	 Pani	Monika	 Siemion-Dudek	 z	mężem,	 córka-
mi	i	wnukami.	Nie	zabrakło	również	przedstawicieli	
Rady	Rodziców,	nauczycieli	i	mieszkańców	gminy.
Aktu	 odsłonięcia	 tablicy	 dokonali:	 dyrektor	 Od-

działu	 	 IPN	 w	 Lublinie	 –	 Pan	Marcin	 Krzysztofik,	
wójt	 gminy	 Pani	 Katarzyna	 Bryda,	 przewodniczą-
cy	Rady	Gminy	–	Waldemar	Pawłat	oraz	wnuczka	
Mikołaja	Siemiona	–	Pani	Monika	Siemion-Dudek.	
Uczestnicy	 uroczystości	 wysłuchali	 życiorysu	Mi-
kołaja	Siemiona	przypomnianego	przez	uczennicę	
Karolinę	Budę.	Uwzględniał	on	w	sposób	szczegól-
ny	zasługi	Siemiona	dla	krzczonowskiej	społeczno-
ści	oraz	okoliczności	jego	aresztowania	i	śmierci.
Mikołaj	Siemion,	mimo	że	nie	pochodził	z	Krzczo-

nowa,	związał	swoje	życie	z	tą	miejscowością	i	na	
trwałe	 zapisał	 się	 na	 kartach	 jej	 historii.	 Siemion	
był	 nie	 tylko	 nauczycielem	 i	 kierownikiem	 szko-
ły,	 ale	 też	 społecznikiem,	 włączającym	 się	 w	 ży-
cie	codzienne	mieszkańców	 i	 inicjatorem	nowych	

przedsięwzięć.	Do	najważniejszych	należała	budo-
wa	 obecnego	 budynku	 szkoły.	 W	 pamięci	 miesz-
kańców	oraz	swoich	uczniów	zapisał	się	jako	czło-
wiek	o	nieugiętym	charakterze,	szanowany	 i	spra-
wiedliwy.	Jako	wymagający	ojciec	pragnął	wycho-
wać	 swoich	 siedmiu	 synów	 na	 uczciwych	 i	 god-
nych	 ludzi.	Wreszcie	 zasłużył	na	miano	gorącego	
patrioty,	niewahającego	się	narażać	swojego	życia	
w	walce	o	wolność	ojczyzny,	najpierw	w	mundurze	
legionisty,	później	jako	działacz	podziemia	konspi-
racyjnego	z	godnością	znoszący	więzienie	i	tortu-
ry	na	Zamku	Lubelskim.	Swoją	niezłomną	postawę	
okupił	 pobytem	w	 obozie	 koncentracyjnym	w	Au-
schwitz	i	śmiercią	pod	Ścianą	Straceń	28	paździer-
nika	1942	r.
Jego	wnuczka,	zabierając	głos	po	odsłonięciu	ta-

blicy,	 podziękowała	 za	 upamiętnienie	 postaci	Mi-
kołaja	Siemiona.	Dziękowała	również	społeczności	
szkolnej	i	lokalnej	za	nadanie	w	2010	r.	Gimnazjum	
w	Krzczonowie	imienia	Mikołaja	Siemiona.	Wyrazi-
ła	też	żal,	że	żaden	z		synów	Mikołaja	nie	doczekał	
momentu	 upamiętnienia	 ojca	 tablicą	memoratyw-
ną.	 Odniosła	 się	 do	 „testamentu”	 dziadka,	 ostat-

nich	słów	skierowanych	do	synów	w	 liście	 z	wię-
zienia.	Słów	nawołujących	do	godnego,	uczciwego	
życia	w	zgodzie	 z	własnym	sumieniem.	Pani	Mo-
nika	mówiła	 dalej:	 „Żaden	 z	 synów	nigdy	 się	 tym	
słowom	nie	sprzeniewierzył.	Każdy	pozostawił	po	
sobie	 trwały	 ślad	w	historii	 naszego	kraju.	 Jeste-
śmy	z	nich	dumni,	tak	jak	dumni	jesteśmy	z	dziadka	 
Mikołaja	i	z	jego	ojca	i	dziada	–	powstańców	stycz-
niowych”.
Mikołaj	Siemion	był	 patronem	krzczonowskiego	

gimnazjum	tylko	osiem	lat.	W	tym	czasie	w	najważ-
niejszych	 momentach	 życia	 szkoły	 młodzież	 sta-
wała	 pod	 sztandarem	 z	 jego	wizerunkiem	dumna	
ze	swojej	postawy	i	wyników	w	nauce,	wypełniając	
w	ten	sposób	przesłanie	życiowe	swojego	patrona.
Mamy	nadzieję,	że	wraz	z	 likwidacją	gimnazjum	

nie	 odejdzie	 do	 lamusa	 pamięć	 o	 jego	 patronie.	
Dzięki	odsłoniętej	tablicy,	która	została	ustawiona	
w	cieniu	brzozy	–	drzewa	pamięci	Mikołaja	Siemio-
na	przywiezionego	z	terenu	dawnego	obozu	w	Au-
schwitz,	w	 którym	 zginął,	 pamięć	 o	Mikołaju	 Sie-
mionie	będzie	żywa	wśród	uczniów	i	mieszkańców	
miejscowości.

ODSŁONIęCIE TABLICY UPAMIęTNIAJĄCEJ 
MIKOŁAJA SIEMIONA
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Monika Flis,
Łukasz Surma
24	 września	 uczniowie	 klasy	 V	 i	 VI	 a	 uczestni-

czyli	w	zajęciach	przyrodniczych.	Celem	zajęć	była	
obserwacja	i	pomiar	składników	pogody	w	terenie	
oraz	 zajęcia	w	warunkach	 laboratoryjnych.	Wyko-
rzystano	 do	 tego	 przyszkolną	 stację	 meteorolo-
giczną	oraz	 rekwizyty,	za	pomocą	których	ucznio-
wie	mogli	wywołać	deszcz	i	dokonać	pomiaru	jego	
intensywności	 w	 określonej	 jednostce	 czasu,	 wy-
wołać	wiatr	przy	pomocy	balonika	i	określić	kieru-
nek	wiatru	posługując	się	bańkami	mydlanymi.
Za	pomocą	kompasu	i	planszy	z	różą	kierunków	

wiatru	 uczniowie	 wykonywali	 zadania	 dotyczące	
zachmurzenia	 nieba,	 rodzajów	 chmur	 i	 kierunku	 

z	jakiego	napływają.	Prawdziwą	wisienką	na	torcie	
były	zajęcia	laboratoryjne,	które	cieszą	się	od	daw-
na	dużym	powodzeniem.
Pan	 Łukasz	 Surma	 (niczym	mag-iluzjonista)	 ra-

zem	 z	 Panią	 Moniką	 Flis	 i	 Panią	 Krystyną	 Grze-
gorczyk	 wyczarowywali	 tęczę,	 a	 właściwie	 ich	
dziesiątki.	 Uczniowie	 byli	 zachwyceni	 –	 zwłasz-
cza	że	mieli	okazję	sami	 tworzyć	 tęcze	za	pomo-
cą	pryzmatów,	siatek	dyfrakcyjnych,	płyt	CD,	mleka	 
i	 barwników	 spożywczych,	 gorącej	wody	 i	 cukier-
ków	„Skittles”	oraz	wody	i	lustra.
Nie	 zabrakło	 także	 innych	 akcentów,	 typowych	

dla	 fizyki	–	budowania	własnych	 krążków	Newto-
na	 i	 rozkręcania	 ich	 za	 pomocą	 prostych	 obwo-
dów	 elektrycznych	 z	 silniczkami.	 Na	 koniec,	 każ-
dy	 uczestnik	 zajęć	 mógł	 spróbować	 swoich	 sił	 
w	 „przyrządzaniu	 tęczy	w	probówce”	–	 kolorowej	

kolumny	z	roztworów	soli	kuchennej	o	różnych	gę-
stościach.
Liczymy,	 że	 następnym	 razem	 nasza	 przygoda	 

z	pogodą	będzie	równie	udana	i	kto	wie?	Może	uda	
nam	się	zobaczyć	inne	ciekawe	zjawiska?

PRZYGODA Z POGODĄ
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Monika Flis,
Łukasz Surma
Dnia	17	września	30	uczniów	naszej	szkoły	wzię-

ło	 udział	 w	 wieczorze	 przyrodniczym.	 Celem	 za-
jęć	było	rozwijanie	 i	pogłębianie	wiedzy	o	najbliż-
szej	 okolicy	 poprzez	 praktyczne	 działanie,	 pole-
gające	 na	 bezpośredniej	 obserwacji	 i	 działaniach	
praktycznych	 na	 zajęciach	 terenowych	 i	 laborato-
ryjnych.
Uczniowie	 w	 grupach	 zadaniowych	 wykonywa-

li	szkic	najbliższej	okolicy,	za	pomocą	parakroków	
obliczali	wymiary	boiska	szkolnego,	obliczali	wyso-
kość	drzewa	przy	pomocy	własnego	cienia	i	cienia	
drzewa,	zgłębili	wiadomości	na	temat	kościoła	pa-
rafialnego	i	historii	Krzczonowa.
Kolejnym	 zadaniem	 było	 pobranie	 próbek	 gleby	 

i	wody	z	pobliskiej	rzeki	Radomirki.	Nad	rzeką	moż-
na	było	sprawdzić	swoją	wiedzę	o	wodach	płyną-
cych.	Kolejny	etap	zajęć	odbył	się	w	budynku	szko-
ły.	Po	przypomnieniu	wiadomości	o	rodzajach	gleb,	
warunkach	ich	tworzenia	i	obejrzeniu	filmu	o	erozji	
gleb	uczniowie	 udali	 się	 na	 zajęcia	 laboratoryjne,	
odbywające	się	w	dwóch	równoległych	grupach.
Pod	czujnym	okiem	Pana	Łukasza	Surmy	ucznio-

wie	badali	różnego	rodzaju	próbki	wody	pod	kątem	
odczynu	pH	oraz	obecnością	wybranych	jonów	(np.	
azotanowych(V),	 fosforanowych(V),	 węglanowych	
itp.).	 Spieszymy	 donieść,	 iż	 nasza	 krzczonowska	
woda	jest	bardzo	dobrej	jakości	–	nie	zawiera	soli	
metali	ciężkich,	a	zawartość	poszczególnych	anio-
nów	znajduje	się	na	optymalnym	poziomie.
W	 drugiej	 sali,	 Pani	 Małgorzata	 Kwiatosz,	 Pani	

Krystyna	Grzegorczyk	oraz	Pani	Monika	Flis	nadzo-
rowały	przebieg	doświadczeń,	których	celem	było	

badanie	 niektórych	 właściwości	 gleby,	 np.	 zdol-
ności	do	pochłaniania	wody,	właściwości	sorpcyj-
nych	i	oczyszczających	wodę.	Pokuszono	się	tak-
że	o	zbadanie	właściwości	tzw.	supersorbentów	na	
przykładzie	poli	(akrylanu	sodu).
Uczniowie	 trenowali	 także	 umiejętność	 formu-

łowania	 obserwacji/wniosków	 dla	 przeprowadza-
nych	 doświadczeń	 i	 wykorzystanie	 próby	 kontrol-
nej/próby	badawczej	podczas	analizy	 jakościowej	
próbek	gleby.	Dzięki	udziałowi	w	zajęciach	ucznio-
wie	doskonalili	 też	umiejętność	pracy	w	kilkuoso-
bowych	 zespołach	badawczych	oraz	 inne	 kompe-
tencje	kluczowe.
Wieczór	 nauk	 przyrodniczych	 upłynął	 nam	 we	

wspaniałej	atmosferze,	tym	bardziej	że	to	pierwsze	
tak	 duże	wydarzenie	 „w	 realu”	 od	dłuższego	 cza-
su.	Mamy	nadzieję,	że	nie	jest	ono	ostatnim	w	tym	
roku	szkolnym!

WIECZÓR NAUK PRZYRODNICZYCH 2020
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Łukasz Surma
Październik	 i	 listopad	 2020	 roku	 to	 miesiące,	 

w	których	uczniowie	Zespołu	Szkolno-Przedszkol-
nego	w	Krzczonowie	 przeszli	 z	 nauczania	 stacjo-
narnego	 (w	 szkole)	 na	 kształcenie	 na	 odległość	 
(w	domu).	Początkowo,	od	26	października	2020	r. 
naukę	 zdalną	 zostali	 objęciu	 uczniowie	 klas	 4-8,	
potem	9	listopada	2020	r.	dołączyli	do	nich	ucznio-
wie	klas	1–3.
W	związku	 z	 tym,	w	naszej	 szkole	 został	wdro-

żony	pakiet	Microsoft	Teams	–	system	 interneto-
wy,	 dzięki	 któremu	można	 kompleksowo	 zorgani-
zować	 życie	 szkoły	w	wirtualnym	 świecie.	 Każda	
klasa	jest	przydzielona	do	tzw.	„Zespołów”	–	czy-
li	grup	uczniów,	w	których	są	przypisane	poszcze-
gólne	przedmioty.
Jedną	z	wielu	zalet	 takiego	 rozwiązania	 jest	 to,	

że	umożliwia	on	prowadzenie	spotkań	i	lekcji	on-li-
ne	w	taki	sposób,	 jak	podczas	stacjonarnej	nauki	
w	 szkole.	 Nauczyciele	mogą	 łączyć	 się	 z	 ucznia-
mi,	co	zapewnia	pełną	interakcję,	podobnie	jak	na	
tradycyjnej	lekcji.	Uczniowie	mogą	także	korzystać	 
z	indywidualnych	wideo	połączeń	z	nauczycielami	 
i	konsultacji	internetowych.

Zdaniem	wielu	 osób,	 użycie	 komputerów	 i	 tele-
fonów	do	zdalnej	nauki	podnosi	atrakcyjność	pro-
wadzonych	zajęć.	Uczniowie	mogą	korzystać	z	in-
teraktywnych	ćwiczeń,	oglądać	ciekawe	filmy	edu-
kacyjne	oraz	korzystać	z	udostępnianej	przez	na-
uczycieli	„wirtualnej	tablicy”	–	czyli	na	forum	inter-
netowego	spotkania	uczniowie	mogą	wspólnie	wy-
konywać	zadania	opisowe,	obliczeniowe,	rysunko-
we	itp.	(prawie	tak	samo,	jak	na	tradycyjnych	zaję-
ciach	w	szkole)
Może	 się	 wydawać,	 że	 narzędzie	 „Teams”	 jest	

dość	złożone,	ale	szybko	można	się	do	niego	prze-
konać.	Obsługa	jest	bardzo	intuicyjna,	zarówno	na	
komputerze	 jak	 i	 na	 telefonie/smartfonie.	 Już	po	 
2	 tygodniach	 zdalnej	 nauki,	 wielu	 uczniów	 przy-
znaje,	 że	 aplikacja	 Microsoft	 Teams	 na	 telefonie	
jest	wygodna	–	zwłaszcza,	kiedy	są	do	przesłania	 
np.	 zdjęcia	 z	 rozwiązanymi	 zadaniami,	 notatka-
mi	z	lekcji	itp.	Ponadto,	nauczyciele	w	czasie	spo-
tkań	on-line	podpowiadają	uczniom,	jak	„technicz-
nie”	przesłać	plik	z	notatką	i	poradzić	sobie	z	ob-
sługą	aplikacji.
Uczniowie,	 którzy	 zgłaszali	 brak	 odpowiednie-

go	 sprzętu	 komputerowego	 w	 domu	 mieli	 możli-
wość	wypożyczenia	 laptopów	 i	 tabletów	 ze	 szko-

ły.	Nasza	szkoła	na	czas	zdalnej	nauki	udostępni-
ła	uczniom	łącznie	57	laptopów	i	4	tablety.	W	tym	 
30	 laptopów	 zostało	 zakupionych	 przez	 gminę	 
w	ramach	rządowych	programów	„Zdalna	szkoła”.
Mimo,	że	„Teamsy”	dają	dużo	możliwości	to	jednak	

wszyscy	tęsknimy	za	normalnymi	zajęciami	 i	mamy	
nadzieję,	że	już	niedługo	wrócimy	do	szkoły.
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Renata Radwan
W	kwietniu	2018	 r.	 nasza	szkoła	przystąpiła	do	

realizacji	 projektu	 „Programuję,	 językiem	 obcym	
się	 posługuję,	 przyszłość	 swoją	 zaplanuję”.	 Pro-
jekt	realizowany	miał	być	do	końca	czerwca	2020	r. 
Niestety	 pandemia	 pokrzyżowała	 nasze	 plany,	 na	
szczęście	 nie	 uniemożliwiła.	 Po	 kilku	miesiącach	
przerwy	od	1	września	wróciliśmy	do	 kontynuacji	
przerwanych	zadań.
Większość	 z	 zajęć	 udało	 się	 już	 ukończyć,	 nie-

które	zaplanowane	na	II	kwartał	2020	r.	(wyjazd	do	
Centrum	Kopernika	w	Warszawie,	do	Zoomu	Natu-
ry	w	Janowie	Lubelskim,	zajęcia	w	Roztoczańskim	
Parku	Krajobrazowym)	zostały	zastąpione	zajęcia-
mi	stacjonarnymi	w	szkole,	w	Krzczonowskim	Par-
ku	Krajobrazowym.
Ponowne	jesienne	przejście	na	nauczanie	zdalne	

spowodowało	wydłużenie	realizacji	zadań	do	grud-
nia	2020.	Na	szczęście	powoli	zbliżamy	się	do	za-

kończenia	realizacji	projektu.
Na	finiszu	możemy	pokusić	się	o	jego	podsumo-

wanie.	 Szkoła	 uzyskała	 kwotę	 810	 591,65	 zł.	 Zo-
stała	wyposażona	w	sprzęt	multimedialny	 i	 liczne	
pomoce	dydaktyczne	do	zajęć.	Uczniowie	uczest-
niczyli	w	 różnych	 zajęciach	 rozwijających	 zdolno-
ści	 oraz	 dydaktyczno-wyrównawczych	 w	 zakresie	
przedmiotów	 matematyczno-przyrodniczych,	 języ-
kowych,	programowania,	doradztwa	zawodowego,	
udzielania	 pomocy	 psychologiczno-pedagogicz-
nej	(zajęcia	z	psychologiem,	logopedą).	Wyjeżdżali	
na	zajęcia	edukacyjne	do	Centrum	Kopernika,	Zoo-
mu	Natury	w	Janowie	Lubelskim,	Poleskiego	Parku	
Krajobrazowego,	 Kazimierskiego	 Parku	 Krajobra-
zowego,	 zajęcia	 zawodoznawcze	 w	 firmie	 Colian	 
w	Lublinie,	zajęcia	edukacyjne	młodszych	dzieci	na	
terenie	Krzczonowskiego	Parku	Krajobrazowego.
Nauczyciele	wzbogacili	 swoją	wiedzę	 i	 umiejęt-

ności	w	zakresie	stosowania	nowoczesnych	metod	
nauczania	i	wykorzystywania	sprzętu	multimedial-
nego.	 Zakupiony	 sprzęt	 oraz	 zdobyta	wiedza	 nie-

wątpliwie	przyczyniły	się	do	efektywniejszej	 reali-
zacji	nauczania,	w	tym	zdalnego,	które	było	dla	nas	
wszystkich	na	wiosnę	dużym	wyzwaniem.	Przepro-
wadzone	liczne	dodatkowe	zajęcia	dla	uczniów	po-
zwoliły	na	rozwinięcie	ich	zainteresowań	i	umiejęt-
ności	oraz	zwiększenie	szans	edukacyjnych.	Atrak-
cyjne	szkolenia	dla	kadry	nauczycielskiej	rozwinę-
ły	nasze	umiejętności	w	zakresie	posługiwania	się	
programami	 i	 aplikacjami	 stworzonymi	 do	 nauki	
zdalnej.	 Ułatwiają	 one	 naszą	 pracę,	 uatrakcyjnia-
ją	 formy	 i	metody	 prowadzenia	 zajęć.	 Uczniowie,	 
rodzice	 a	 także	 nauczyciele	 są	 niezwykle	 zado-
woleni	z	postępów,	jakie	poczynili	dzięki	wsparciu	 
w	zakresie	TIK	w	ciągu	ostatnich	miesięcy.	Rozwi-
nęliśmy	 naszą	 kreatywność,	 umiejętność	 uczenia	
się	nowych	technologii,	podnieśliśmy	poziom	inno-
wacyjności	działań	w	naszej	placówce.	Jesteśmy	
pewni,	że	dobrze	przygotowaliśmy	siebie,	rodziców	
i	przede	wszystkim	uczniów	na	wyzwania	technolo-
giczne,	które	czekają	na	nas	w	przyszłości.

PODSUMOWANIE PROJEKTU „PROGRAMUJę, JęZYKIEM 
OBCYM SIę POSŁUGUJę, PRZYSZŁOŚć SWOJĄ ZAPLANUJę”

PO DRUGIEJ STRONIE EKRANU... 
CZYLI NAUKA ZDALNA W ZSP KRZCZONÓW

Kinga Krawczyk
Międzynarodowy	 Projekt	 Edukacyjny	 „PIĘKNA	

NASZA	POLSKA	CAŁA”	to	jeden	z	projektów	reali-
zowanych	 w	 Publicznym	 Przedszkolu	 „Bajkowa	
Kraina”.	 Autorem	 i	 koordynatorem	 jest	 Pani	 Lud-
miła	Fabiszewska	nauczycielka	Miejskiego	Przed-
szkola	 nr	 2	 im.	 Juliana	Tuwima	w	Aleksandrowie	
Łódzkim.	Projekt	realizowany	jest	od	października	
2020	do	maja	2021,	polega	na	realizacji	wielu	za-
planowanych	przedsięwzięć	i	zadań,	których	głów-
nymi	celami	jest:
-	 kształtowanie	szacunku	dla	własnego	państwa	
oraz	poczucia	tożsamości	narodowej,

-	 poznanie	 historii,	 tradycji,	 architektury,	 przyro-
dy	swojego	regionu	(dostrzeganie	piękna	ojczy-
stego	miejsca),

-	 budzenie	poczucia	więzi	z	najbliższym	otocze-
niem,

-	 przybliżenie	sylwetki	wybranych	bohater	ów	na-
rodowych	z	kraju	i	swojego	regionu,

-	 rozwijanie	zainteresowania	symbolami	narodo-
wymi,

-	 uwrażliwienie	na	piękno	języka	polskiego,
-	 poznanie	legend	i	baśni	polskich,
-	 dostrzeganie	piękna	i	wartości	sztuki	oraz	do-
robku	polskiej	nauki	i	kultury,

-	 okazywanie	 szacunku	 członkom	 rodziny,	 oso-

PIęKNA NASZA POLSKA CAŁA
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bom	z	najbliższego	otoczenia,
-	 kształtowanie	 u	 dzieci	 świadomości	 posiada-
nia	własnych	praw,

-	 kształtowanie	umiejętności	opanowania	i	prze-
zwyciężania	złości	i	agresji,

-	 rozwijanie	 poczucia	 empatii	 wobec	 innych	 lu-
dzi,	 poszanowanie	 dla	 ludzkich	 wyborów,	
kształtowanie	 umiejętności	 dostrzegania	 po-
trzeb	 innych	 zachęcanie	 do	 niesienia	 pomocy	
innym.

Cele	projektu	zgodne	są	z	Podstawą	programo-
wą	 i	 kierunkami	 polityki	 oświatowej	 MEN	 na	 rok	
2020/2021.
W	ciągu	dotychczasowej	realizacji	projektu	dzie-

ci	 uczestniczyły	 w	 szeregu	 działań	 projektowych	
m.	in.	„Apelu	z	okazji	11	listopada”:,	„Szlakiem	hi-
storii	 po	Krzczonowie”,	 organizacji	 „Kącika	 książ-
ki	 patriotycznej”,	 „Poranki	 patriotyczne”,	 „Według	
przepisu	babci	–	kompot	owocowy”,	„Jesteśmy	Po-
lką	i	Polakiem	–	fotobudka	w	stroju	regionalnym”,	
„Herb	naszej	miejscowości”,	„Chodź,	pomaluj	mój	
świat	–	plener	malarski	przy	przedszkolu”,	 „Sław-
ni	Polacy	 to	 także	Krzczonowiacy”,	 „Każdy	Przed-
szkolak	–	Mały	Patriota	–	Wielki	Człowiek”	–	zapo-
znanie	z	Prawami	Dziecka,	„A	ja	kocham	moją	miej-
scowość	–	laurka	dla	Krzczonowa”.
W	 trakcie	 realizacji	 projektu	 w	 ramach	 Ogólno-

polskiej	sieci	współpracy	nauczycieli	z	różnych	re-

gionów	 Polski	 pod	 nazwą	 „Sami	 Swoi”,	 aktywnie	
współpracujemy	 z	 Przedszkolem	 Niepublicznym	
„Piastuś”	–	w	 Inowrocławiu,	Miejskim	Przedszko-
lem	nr	2	w	Aleksandrowie	Łódzkim,	Przedszkolem	
Miejskim	 nr	 14	 w	 Olsztynie	 i	 Przedszkolem	 nr	 2	 
w	 Pyskowicach.	 Na	 podstawie	 przesyłanych	 pre-
zentacji	multimedialnych	dzieci	 poznają	 stroje	 lu-
dowe	omawianych	 regionów,	 przyśpiewki	 lub	 pio-
senki	regionalne,	potrawy,	poznają	roślinność		oraz	
zapoznają	się	z	gwarą	regionalną.
Mamy	nadzieję,	że	udział	w	projekcie	uatrakcyjni	

zajęcia	 przedszkolne,	 będzie	 dobrym	 narzędziem	
do	 kształtowania	 u	 dzieci	 postaw	 patriotycznych	 
i	społecznych.

KULTURA I OŚWIATA

Ewa Ziętek
Przez	 szereg	 minionych	 lat	 biblioteka	 szkolna	

zmagała	 się	 z	 problemem	 lokalowym.	 Małe,	 cia-
sne	pomieszczenie	pozwalało	jedynie	na	udostęp-
nianie	zbiorów.	Nie	było	możliwości	zorganizowa-
nia	kącika	czytelnianego	czy	prowadzenia	lekcji	bi-
bliotecznych.	Trudności	piętrzyły	się	szczególnie	w	
momentach	 przyjmowania	 i	 wydawania	 uczniom	
podręczników.	 Kolejny	 problem	 stanowił	 mało	
atrakcyjny,	często	zaczytany	i	z	rzadka	odnawiany	
księgozbiór.	Okazało	się,	że	trudny	dla	wszystkich	
rok	2020	przyniósł	bibliotece	duże	zmiany.
Pierwszą	 z	 nich	 było	 przeniesienie	 do	 nowego,	

widnego,	o	wiele	większego	pomieszczenia.	W	sali	
po	dawnej	pracowni	technicznej	nie	tylko	ulokowa-
no	bibliotekę,	ale	wygospodarowano	sporo	miejsca	
na	czytelnię,	która	w	obecnej	sytuacji	pełni	w	razie	

potrzeby	funkcję	sali	lekcyjnej.
W	ramach	Narodowego	Programu	Rozwoju	Czy-

telnictwa	 gmina	 pozyskała	 dotację	 dla	 bibliote-
ki	 szkolnej	w	wysokości	8000	zł.	 Łącznie	z	wkła-
dem	własnym	wynoszącym	2000	zł	zakupiono	no-
wości	wydawnicze	za	kwotę	10000	zł.	Przy	zakupie	
pamiętaliśmy	 przede	 wszystkim	 o	 najmłodszych	 
i	najaktywniejszych	czytelnikach.	Biblioteka	wzbo-
gaciła	się	o	kolejne	części	najbardziej	popularnych	
serii	wydawniczych	rozchwytywanych	dotąd	przez	
uczniów	 oraz	 o	 nowe,	 pięknie	 wydane	 pozycje.	
Wśród	 nowości	 znalazły	 się	 zabawne,	 wzruszają-
ce	 historyjki	 do	 wspólnego	 czytania,	 opowiada-
nia	dla	miłośników	zwierząt,	ale	też	lubiane	przez	
młodzież	 książki	 z	 gatunku	 fantasy	 oraz	 lektury.	 
Z	nowo	 zakupionych	 pozycji	 będą	mogli	 także	 ko-
rzystać	 uczniowie	 uczęszczający	 na	 zajęcia	 logo-
pedyczne	czy	rewalidacyjne.	Nowe	gry,	zestawy	ćwi-

czeń	czy	płyty	cd	z	pewnością	uatrakcyjnią	zajęcia.
Mamy	nadzieję,	 że	 po	powrocie	 do	 normalnego	

trybu	nauczania	nowe	lokum	biblioteki	oraz	cieka-
wie	doposażony	księgozbiór	pozwoli	uczniom	miło	
spędzać	czas	na	przerwach	 i	po	 lekcjach,	dostar-
czy	 radosnych	 emocji,	wielu	wrażeń,	 rozbudzi	 za-
interesowania	 i	 dyskusje	 na	 temat	 przeczytanych	
książek.	Biblioteka	natomiast	będzie	mogła	wyjść	
z	nową	ofertą	zajęć	i	konkursów	promujących	czy-
telnictwo.

NOWE OBLICZE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Elżbieta Noga
Współczesna	biblioteka	ma	przed	sobą	wiele	wy-

zwań.	Są	to	między	innymi	nowe	technologie.	Aby	
wyjść	 naprzeciw	 oczekiwaniom	 w	 bieżącym	 roku	
nasza	biblioteka	z	sukcesem	aplikowała	do	progra-
mu	ogłoszonego	przez	 Instytut	Książki	 „Kraszew-
ski	Komputery	dla	bibliotek	2020”.	Celem	tego	pro-
gramu	 jest	 zapewnienie	 zrównoważonego	 dostę-
pu	do	technologii	teleinformatycznych	poprzez	wy-
posażenie	bibliotek	w	nowoczesny	sprzęt	kompu-
terowy.
W	ramach	przyznanego	dofinansowania	w	wyso-

kości	 28	564,00	 zakupiliśmy:	 6	 stacjonarnych	 ze-
stawów	 komputerowych	 (6x	 OfficeProplus2-19	
SNGL	OLP	NL	Acdmc,	 1x	Corel	Draw,	 6x	monitor,	
6x	jednostka	centralna,	6x	program	antywirusowy,	
6x	klawiatura,	6x	mysz,	2x	czytnik	kodów	kresko-
wych,	6x	zasilacz	UPS),	1	laptop,	4x	czytniki	ksią-
żek	elektronicznych.
Pracownicy	bibliotek	starają	się	spełniać	oczeki-

wania	 swoich	 czytelników,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 pre-
zentować	im	najnowszą	ofertę	rynku	wydawnicze-
go.	Aby	pozyskać	pieniądze	na	zakup	nowych	ksią-
żek	 poza	dotacją	 samorządu,	 złożyliśmy	wniosek	
do	„Narodowego	Program	Rozwoju	Czytelnictwa”.	
Otrzymaliśmy	dotację	w	wysokości	7000,00	zł.	Ten	
wieloletni	program	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzic-
twa	Narodowego	ma	na	celu	poprawę	stanu	czytel-
nictwa	w	Polsce,	zwiększenie	atrakcyjności	oferty	
bibliotek	 publicznych	 poprzez	 zakup	 nowości	wy-
dawniczych	i	powiększenie	zbiorów	o	pozycje,	któ-

re	są	dostępne	na	rynku	księgarskim	(pierwsze	wy-
dania	 lub	 wznowienia).	 Słusznym	 odniesieniem	
do	 tematu	 „CZYTANIE	wzbogaca”	są	słowa	poety	
i	 dramatopisarza	 Jarosława	 Iwaszkiewicza,	 który	
twierdził,	 że	 „czytanie	 to	 odnajdywanie	 własnych	
bogactw	i	możliwości	przy	pomocy	cudzych	słów”.
Jednym	z	 działań	 naszej	 biblioteki	mającym	na	

celu	promocję	czytelnictwa	było	włączenie	się	do	
akcji	„Tygodnia	Zakazanych	Książek”,	która	trwała	
od	20	do	26	września.	Pomysł	na	kampanię	wywo-
dzi	się	ze	Stanów	Zjednoczonych	i	jest	ściśle	zwią-
zany	z	pierwszą	poprawką	do	amerykańskiej	Kon-
stytucji,	 która	 mówi	 o	 wolności	 słowa.	 Pierwszy	
Tydzień	Zakazanych	Książek	obchodzono	w	1982	
roku.	W	 tygodniu	 tym	 biblioteki,	 szkoły	 i	 księgar-
nie	starają	się	zwrócić	uwagę	społeczności	na	za-
gadnienie	wolności	intelektualnej	i	niebezpieczeń-
stwo,	jakie	niesie	za	sobą	ograniczanie	dostępu	do	
informacji.	Tydzień	Zakazanych	Książek	jest	wyra-
zem	sprzeciwu	wobec	cenzury.	„Cenzura	pozosta-
wia	nas	w	ciemności.	Zostaw	światło	włączone”.
Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Krzczonowie	do-

łączyła	również	do	akcji	„Biblioteka	na	to	czeka”	or-
ganizowanej	przez	Instytut	Pamięci	Narodowej.	Ce-
lem	akcji	było	upowszechnienie	wiedzy	z	zakresu	
najnowszej	 historii	 Polski.	 Dzięki	 temu	 otrzymali-
śmy	bezpłatnie	pakiet	publikacji.
Szczególnie	 teraz,	 gdy	 sytuacja	 jest	 trudna,	 

a	my	pełni	niepokoju,	warto	pozwolić	sobie	czasem	
na	 „drugie	 życie”	–	 dzięki	 książkom!	Pamiętajmy,	 
że	 to	 niezawodny	 sposób	 na	 obniżenie	 poziomu	
stresu,	wyciszenie	emocji	i	poprawę	nastroju.	Ma-
jąc	to	na	uwadze	oraz	nowe	obostrzenia	związane	

z	ograniczeniem	przemieszczania	się	osób	70+	na-
sza	biblioteka	uruchomiła	nową	usługę	"Książka	na	
telefon	dla	 seniora"	polegającą	na	dowożeniu	 za-
mówionych	książek	do	domu.	Pamiętając,	o	tym	że	
książka	żyje	tylko	wtedy,	kiedy	jest	czytana	zachę-
camy	do	kontaktu	i	wypożyczania	książek	z	naszej	
biblioteki.

PROJEKTY REALIZOWANE W BIEżĄCYM ROKU 
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH NASZEJ GMINY
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Elżbieta Noga
W	 bieżącym	 roku	 po	 raz	 kolejny	 przystąpiliśmy	 

do	akcji	Narodowego	Czytania.	Była	to	już	dziewiąta	
edycja	ogólnopolskiej	akcji	pod	patronatem	honoro-
wym	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej,	która	od-
bywa	się	od	2012	roku.
Ze	względu	na	trudną	sytuację	w	kraju,	związaną	

z	pandemią,	tegoroczna	edycja	znacznie	różniła	się	

od	poprzednich.	Krzczonowska	odsłona	Narodowe-
go	Czytania	„Balladyny”	Juliusza	Słowackiego	odby-
ła	się	7	września.	Z	uwagi	na	złe	warunki	atmosfe-
ryczne	 i	sytuację	epidemiologiczną	przeprowadzili-
śmy	ją	w	lokalu	GBP	w	Krzczonowie	z	zachowaniem	
wymogów	 sanitarnych.	 Podczas	 czytania	 oddawa-
liśmy	 się	 refleksji	 nad	 uniwersalnym	 przesłaniem	
utworu,	który	ukazuje	ludzkie	słabości	i	wady,	a	jed-
nocześnie	zachęca	do	zgody,	porozumienia	i	ukazu-

je	zwycięstwo	dobra	nad	złem.	Za	udział	w	Narodo-
wym	Czytaniu	„Balladyny”	Juliusza	Słowackiego	Na-
rodowego	 czytania	 otrzymaliśmy	 podziękowania	
od	Pary	Prezydenckiej	Agaty	Kornhauser-Dudy	i	An-
drzeja	Dudy,	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej.	
Jest	nam	niezmiernie	miło,	przekazać	podziękowa-
nia	wszystkim	tym,	którzy	z	zaangażowaniem	biorą	
udział	w	tej	akcji	na	terenie	naszej	Gminy	promując	
tym	samym	literaturę	polską	i	czytelnictwo.
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Elżbieta Noga
Rok	 2020	 był	 rokiem	 szczególnie	 trudnym.	 

W	 związku	 z	 ogłoszonym	 stanem	 epidemii	 dzia-
łalność	 i	 funkcjonowanie	 bibliotek	 uległy	 zmianie	
i	 ograniczeniu.	 Bibliotekarze	 cały	 czas	 pozosta-
wali	na	swoich	stanowiskach	i	w	stałym	kontakcie	 
z	 użytkownikami	 instytucji,	 koncentrowali	 się	 na	
bieżącej	 pracy	 związanej	 z	 inwentaryzacją,	 ewi-
dencjonowaniem	 zbiorów,	 ich	 selekcją	 i	 ubytko-
waniem,	 pisaniem	projektów.	Praca	 zdalna	 dawa-
ła	 	 idealną	 okazję	 do	 analizy	 rynku	 wydawnicze-
go	w	poszukiwaniu	ciekawych	nowości,	uzupełnia-
nia	braków	w	księgozbiorze,	poznawania	 trendów	
wśród	czytelników	i	porównania	ofert	księgarń.	Bi-
bliotekarze	biorą	udział	w	szkoleniach,	zdobywają	
nową	wiedzę	i	starają	się	wyjść	naprzeciw	oczeki-
waniom	w	tej	trudnej	rzeczywistości.
W	bieżącym	roku	w	naszej	bibliotece	odbyły	się	

wernisaże	wystaw.	Mogliśmy		zobaczyć:
-	wystawę	prac	Magdaleny	Kleszcz,	poświęconą	

postaci	Wielkiego	Polaka,	Papieża	Jana	Pawła	 II.	
Młoda	artystka	przedstawiła	na	swoich	akwarelach	
postać	naszego	świętego	w	najbardziej	charaktery-
stycznych	ujęciach.
-	wystawa	obrazów	autorstwa	Pani	Stefanii	Wój-

cik,	 artystki	 z	 Janowa	 Lubelskiego,	 która	 	 tworzy	 
w	technice	olejnej,	akwareli,	pasteli	i	batiku.
-	 wystawa	 oryginałów	 rysunków	Mariana	 Żagla,	

które	 znajdują	 się	 w	 tomiku	 poezji	 „Krzczonów	 
w	wierszach”	autorstwa	Stefana	Żagla.
Pomimo	 pandemii	 organizowaliśmy	 dla	 dzie-

ci	zajęcia	wakacyjne.	Nasza	oferta	na	tegoroczne	
wakacje,	z	uwagi	na	sytuację	była	nieco	inna.	Za-
jęcia	były	prowadzone	przez	cały	 lipiec	w	małych	
grupach.	Mimo	to	dzięki	różnorodnym	formom	za-
jęć	dzieci		miały	możliwość	miło	i	ciekawie	spędzić	
czas.	Liczne	warsztaty	 literacko	plastyczne	pobu-

dzały	wyobraźnię	i	fantazję	dzieci.	Głównym	celem	
naszych	zajęć	było	rozwijanie	myślenia	i	działania	
twórczego	u	dzieci,	wykształcenie	 innowacyjnego	
podejścia	 do	 wykonywanych	 zadań,	 rozbudzanie	 
i	rozwijanie	wrażliwości	estetycznej	oraz	indywidu-
alnych	 zdolności	 twórczych,	 poprzez	 pobudzanie	
kreatywności,	odkrywanie	przyjemności	 tworzenia	
oraz	cieszenie	się	uzyskanym	efektem.	Twórczość	
plastyczna	jest	przygodą	w	obcowaniu	ze	światem,	
formą	uczenia	się,	która	daje	radość	i	zadowolenie	
oraz	 wzmacnia	 poczucie	 własnej	 wartości.	 Pod-
czas	wakacyjnych	zajęć	dzieci	uczyły	się	 również	
programowania	robotów.	Było	przy	tym	wiele	rado-
ści.	Poprzez	dobrą	zabawę	dzieci	 rozwijały	swoje	
umiejętności	 i	 zainteresowania,	 a	 przy	 tym	miały	

możliwość	uczyć	 się	 znacznie	 szybciej	 i	 efektyw-
niej	niż	przy	tradycyjnych	metodach.	Programowa-
nie	uczy	logicznego	i	analitycznego	myślenia	oraz	
szukania	optymalnych	rozwiązań,	samodzielności,	
zaradności	a	także	pomaga	rozwinąć	kreatywność.	
Prowadzone	były	również	w	warsztaty	modelarskie	
podczas	 	 których	 uczestnicy	 sklejali	 modele	 kar-
tonowe.	Było	wiele	zabawy	i	radości	z	końcowego	
efektu.	Wszyscy	poradzili	sobie	znakomicie.	Mode-
larstwo	jako	hobby	rozwija	nie	tylko	manualne	zdol-
ności	ale	także	umysł.	Daje	niesamowitą	satysfak-
cję	 z	wykonanej	 pracy,	 której	 rezultatem	 jest	mo-
del.	Jest	to	również	doskonały	sposób	na	odpręże-
nie,	relaks	po	ciężkim	dniu.

PRACA BIBLIOTEKI W DOBIE PANDEMII
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Elżbieta Noga
Biblioteka	Publiczna	w	Krzczonowie	oraz	filia	bi-

blioteczna	 w	 Żukowie	 w	 2020	 roku	 po	 raz	 kolej-
ny	biorą	udział	w	programie	„Mała	książka	–	wiel-
ki	 człowiek”.	 Każde	 dziecko	w	wieku	 przedszkol-
nym,	 które	 odwiedzi	 bibliotekę,	 otrzymuje	 w	 pre-
zencie	 Wyprawkę	 Czytelniczą,	 a	 w	 niej:	 książkę	
dostosowaną	pod	względem	formy	i	treści	do	po-
trzeb	przedszkolaka	oraz	Kartę	Małego	Czytelnika.	 
Za	 każdą	 wizytę	 w	 bibliotece,	 zakończoną	 wypo-
życzeniem	 minimum	 jednej	 książki	 z	 księgozbio-
ru	dziecięcego,	Mały	Czytelnik	otrzymuje	naklejkę,	 
a	 po	 zebraniu	 dziesięciu	 zostaje	 uhonorowany	
imiennym	 dyplomem	 potwierdzającym	 jego	 czy-
telnicze	 zainteresowania.	W	Wyprawce	 jest	 także	
coś	dla	rodziców	–	przygotowana	dla	nich	broszu-
ra	 informacyjna	 która	 przypomina	 o	 korzyściach	

wynikających	z	czytania	dzieciom	oraz	podpowia-
da,	skąd	czerpać	nowe	inspiracje	czytelnicze.	Dzię-
ki	akcji	dziecko	poznaje	ważne	miejsca	na	czytel-
niczej	 mapie	 dzieciństwa	 (bibliotekę)	 i	 zostanie	
pełnoprawnym	 uczestnikiem	 życia	 kulturalnego.	
Projekt	 realizowany	 jest	w	 ramach	ogólnopolskiej	
kampanii	 promującej	 czytanie	 generacyjne	 „Mała	
książka	 –	wielki	 człowiek”.	Miłość	 do	 książki	 ro-
śnie	 razem	 z	 dzieckiem.	 Nieoceniona	 jest	 w	 tym	
rola	 dorosłych	 przewodników	 –	 rodziców,	 dziad-
ków,	 bibliotekarzy,	 pedagogów	 –	 którzy	 „oprowa-
dzą”	po	fascynującym	i	 różnorodnym	świecie	 lite-
ratury,	będą	towarzyszyć	i	wzmacniać	więź	z	dziec-
kiem	podczas	wspólnego	czytania,	a	także	wspie-
rać	 je,	gdy	pojawią	się	 trudności.	Wspólnie	stara-
my	się	sprawić,	aby	czytanie	książek	stało	się	spo-
sobem	 wspólnego	 spędzania	 czasu	 przez	 rodzi-
ców	i	dzieci,	a	biblioteki	stały	się	miejscem,	w	któ-
rym	mały	człowiek	po	raz	pierwszy	zetknie	się	z	ży-

ciem	kulturalnym.	Naszą	miłość	do	dziecka	może-
my	wyrażać	na	wiele	różnych	sposobów	–	jednym 
z	 nich	 jest	 bliskość	 budowana	 podczas	wspólnej	
lektury.	Czytanie	dziecku	przynosi	też	wiele	innych	
korzyści:	 rozwija	 jego	 kompetencje	 (emocjonal-
ne,	poznawcze,	społeczne),	obniża	poziom	stresu,	
wzbogaca	słownictwo.

„MAŁA KSIĄżKA – WIELKI CZŁOWIEK”  
W BIBLIOTEKACH GMINY KRZCZONÓW
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Barbara Wójcik
Moja	 przygoda	 jako	 zawodnika	 Nordic	 Walking	

rozpoczęła	się	w roku 2018.	Podczas	18	startów,	
16	 razy	stałam	na	podium	2	 razy	zajęłam	4	miej-
sce	w	Pucharze	Polski,	zdobyłam	Puchar	Wschod-
niej	 Polski	 na	 dystansie	 5	 km	 oraz	 zwyciężyłam	 
w	klasyfikacji	Grand	Prix	Nordic	Walking	Środkowo-
Wschodniej	Polski

W roku 2019	 dołączyłam	 do	 kadry	 Nordic	Wal-
king	Poland.	Od	tej	chwili	nad	moim	rozwojem	jako	
zawodnika	czuwa	Łukasz	Witczuk	trener	kadry	Nor-
dic	Walking	Poland.	Rok	2019	to	20	krotne	podium	 
w	 20	 startach	 o	 randze	 międzynarodowej,	 ogól-
nopolskiej	 i	 regionalnej.	 Największe	 sukcesy	
tego	 roku	 to	 Wicemistrzostwo Polski w Sztafe-
cie Kobiecej w Maratonie w Jastrowiu, tytuł Mi-
strzyni Polski w kategorii wiekowej na dystansie  
10 km w Barlinku oraz 2 miejsce w kategorii wie-
kowej w Klasyfikacji Generalnej Pucharu Świa-
ta Nordic Walking,	 który	 odbywał	 się	m.in.	 w	 Ki-
jowie,	Luksemburgu,	Suchym	Borze	oraz	w	stolicy	
Nordic	Walking	w	Savolinne	w	Finlandii.	Złożyły	się	
na	to	2	zwycięstwa	i	2	drugie	miejsca	w	World	Cup	 
Tour	2019.
Rok	2020	to	rok	wielkich	zawirowań	spowodowa-

nych	pandemią,	rok	gdzie	odwołano	większość	pre-
stiżowych	zawodów	m.in.	Mistrzostwa	Świata	oraz	
Puchar	Świata.
W	 tym	 nietypowym	 czasie	wystartowałam	 tylko	 

w	sześciu	zawodach,	co	nie	oznacza	że	nie	osią-
gnęłam	 sukcesów,	 bowiem	 na	 6	 startów	 6	 razy	
stanęłam	na	podium.	Najważniejsze	to:	1	miejsce	
wśród	kobiet	w	Cross	Półmaratonie	Nordic	Walking	
w	Kodniu	21,0975	km	(nieoficjalne	Mistrzostwa	Lu-
belszczyzny)	 oraz	 tytuł	Mistrzyni Polski w Mara-
tonie w kategorii wiekowej w VII Otwartych Mi-
strzostw Polski w Maratonie	(42,195	km)	w	Białym	
Borze.	Ponadto	znalazłam	się	w	gronie	najlepszych	
zawodników	 i	zostałam	zapisana	na	 jednej	z	kart	
międzynarodowej	 historii	 Nordic	 Walking,	 którą	
stworzyli	dwaj	Włosi	Giorgio	Rizzi	i	Roby	Paglianti.
Brak	 startów	 w	 tzw.	 realu,	 rekompensowałam	

startami	 wirtualnymi,	 zarówno	 odwołanych	 za-
wodów	 jak	 i	startów	charytatywnych.	Tak	właśnie	
ukończyłam	m.in.	Pokarpacki	Puchar	Nordic	Wal-
king	oraz	Koronę	Polski	Nordic	Walking.	Rok	2020	
to	realizacja	35	wyzwań.

Nordic	Walking	to	nie	 tylko	zawody,	ale	 również	
propagowanie	 tej	 aktywności	 w	 środowisku.	 Na	
przełomie	 listopada	 2019	 i	 marca	 2020	 prowa-
dziłam	szkolenie	w	ramach	projektu	„Sport	na	5”,	
gdzie	była	możliwość	nauki	prawidłowego	chodze-
nia.	Warto	bowiem	poznać	przynajmniej	podstawo-
we	elementy	techniki	Nordic	Walking,	które	nie	po-
zwalają	 przeciążać,	 a	 tym	 samym	 uszkadzać	 po-

szczególne	 stawy	 i	 partii	mięśni,	 bo	praca	ponad	
90	 procent	 mięśni	 wpływa	 na	 zdrowie	 i	 radość	
chodzenia.	Organizuję	 również	Aktywne	Niedziele	 
na	które	serdecznie	zapraszam.
Przede	mną	 nowy	 sezon	 i	 najważniejsze	 zawo-

dy	Mistrzostwa	 Świata	 Nordic	Walking,	 które	 od-
będą	się	w	Polsce	 i	Puchar	Świata	organizowany	 
na	trzech	kontynentach.

MOJA PRZYGODA Z NORDIC WALKING
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Małgorzata Olechowska
Prezes	LGD	„Kraina	wokół	Lublina”

Lokalna	Grupa	Działania	 na	 Rzecz	 Rozwoju	Gmin	
Powiatu	Lubelskiego	–	„Kraina	wokół	Lublina”	to	sto-
warzyszenie,	 które	 od	 2008	 r.	 działa	 na	 terenie	 15	
gmin	powiatu	 lubelskiego,	w	tym	gminy	Krzczonów.	
Głównym	zadaniem	LGD	jest	wdrażanie	podejścia	LE-
ADER,	którego	celem	jest	rozwój	obszarów	wiejskich	
przy	udziale	lokalnej	społeczności.	Od	2008	r.	za		po-
średnictwem	LGD	 „Kraina	wokół	 Lublina”	 na	obszar	
gmin	 z	 terenu	powiatu	 lubelskiego	 trafiło	ponad	40	
mln	złotych.	Środki	 te	są	 rozdysponowywane	w	 try-
bie	konkursowym	w	formie	projektów	realizowanych	
przez	organizacje	pozarządowe,	przedsiębiorców,	sa-
morządy,	oraz	parafie.	Najbardziej	kojarzonymi	z	dzia-
łalnością	 LGD	 i	 programem	 LEADER	 są	 inwestycje	
związane	z	remontami	i	doposażeniem	świetlic	wiej-
skich	czy	budową	placów	zabaw,	a	w	ostatnich	latach	
siłowni	plenerowych.
Bardzo	dużym	zainteresowaniem	wśród	mieszkań-

ców	cieszą	się	projekty	grantowe	–	na	realizację	gran-
tów	w	budżecie	LGD	przeznaczonych	jest	ponad	dwa	
miliony	 złotych.	 Z	 takiej	 formy	 wsparcia	 korzystają	
głównie	organizację	pozarządowe.	Realizowane	gran-
ty	dotyczą:	działań	aktywizujących	(szkolenia,	warsz-
taty)	skierowanych	do	mieszkańców	w	 różnym	wie-
ku,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 seniorów,	 wy-
posażenia	 zespołów	 artystycznych	 w	 instrumenty	
oraz	stroje,	organizacji	wydarzeń	kulturalnych,	imprez	
i	festynów.	Zadania	te	w	swoim	założeniu	mają	być	
wsparciem	dla	aktywnych	środowisk	lokalnych.	Chce-
my,	aby	dzięki	grantom	wyremontowane	i	wyposażo-
ne	świetlice	wiejskie	mogły	pełnić	swoją	funkcję	jako	
miejsca	spotkań	i	integracji	oraz	dysponować	cieka-
wą	ofertą	dla	mieszkańców.
Inne	 w	 swoim	 charakterze	 są	 projekty	 grantowe,	

których	 celem	 jest	 ochrona	 i	 propagowanie	 walo-
rów	lokalnego	dziedzictwa.	Jeden	z	tego	typu	projek-
tów	dotyczył	 renowacji	 zabytków	–	pracom	konser-
watorskim	lub	restauratorskim	poddano	20	tzw.	„ru-
chomych”	zabytków	typu	obrazy,	figury,	feretrony.	Na-
tomiast	 w	 ramach	 kolejnego	 projektu	 oznakowano	 
68	 miejsc	 atrakcyjnych	 historycznie,	 kulturowo	 lub	

przyrodniczo.	Tablice	informacyjne	umieszczone	zo-
stały	 między	 innymi	 przy	 zabytkowych	 kościołach,	
cmentarzach	 z	 historycznymi	 nagrobkami,	 pomni-
kach	przyrody,	zabytkach	architektury.
Innym	ważnym	obszarem	 związanym	 z	 działalno-

ścią	 LGD	 jest	 wspieranie	 rozwoju	 przedsiębiorczo-
ści.	W	tym	zakresie	zainteresowanie	zarówno	ze	stro-
ny	osób,	które	chcą	uzyskać	premię	na	rozpoczęcie	
działalności	gospodarczej	oraz	osób,	które	już	posia-
dają	firmę	a	potrzebują	środków	na	jej	rozwój	jest	bar-
dzo	duże	i	znacznie	przewyższa	limit	środków,	który-
mi	LGD	dysponuje	na	ten	cel.	Należy	podkreślić,	że	za-
równo	tworzenie	nowych	firm,	jak	i	dotacje	dla	już	ist-
niejących	mają	na	celu	zwiększenie	zatrudnienia	na	
obszarze	LGD	–	do	chwili	obecnej	dzięki	projektom	
sfinansowanym	z	programu	LEADER	powstało	blisko	
100	nowych	miejsc	pracy.
Mając	na	uwadze	poszerzenie	oferty	wsparcia	dla	

przedsiębiorstw	 LGD	 „Kraina	 wokół	 Lublina”	 anga-
żuje	się	również	w	dystrybucję	 	 tzw.	„pożyczek	unij-
nych”,	które	udzielane	są	na	zasadach	dużo	korzyst-
niejszych	niż	 rynkowe.	W	biurze	LGD	 „Kraina	wokół	

Lublina"	można	uzyskać	informacje	oraz	złożyć	doku-
menty	związane	z	uzyskaniem,	 realizacją	oraz	 rozli-
czaniem	pożyczki.
Wszystkie	powyższe	działania	są	odpowiedzią	na	po-

trzeby	mieszkańców	obszaru	LGD	„Kraina	wokół	Lubli-
na”	–	o	czym	świadczy	olbrzymie	zainteresowanie	i	zre-
alizowany	 już	blisko	w	stu	procentach	budżet	zawar-
ty	w	Lokalnej	Strategii	Rozwoju	dla	obszaru	LGD	„Kra-
ina	wokół	Lublina”	przeznaczony	na	konkursy	organizo-
wane	w	perspektywie	finansowej	2014–2020.	Miejmy	
nadzieję,	że	rozpoczynający	się	już	wkrótce	2021	rok	
otworzy	nowe	możliwości	finansowe	dla	programu	LE-
ADER	i	lokalnych	grup	działania.
Niestety	 bieżący	 rok	 z	 racji	 panującej	 pandemii	

ograniczył	mocno	działalność	naszej	organizacji,	nie	
mogliśmy	 się	 spotkać	 z	mieszkańcami	 podczas	 ta-
kich	wydarzeń,	 	 jak	organizowana	przez	nas	od	2009	r.	
Wioska	 LGD	 „Kraina	 wokół	 Lublina”	 czy	 tradycyjne-
go	corocznego	spotkania	sołtysów	(Piknik	Sołtysów).	 
Liczymy,	że	nowy	rok	pozwoli	na	realizację	tych	i	wie-
lu	innych	wspólnych	inicjatyw.

INFORMACJE Z LGD „KRAINA WOKÓŁ LUBLINA”

Członkowie LGD „Kraina wokół Lublina”  
z terenu gminy Krzczonów:
Katarzyna	Bryda	–	sektor	publiczny
Mariusz	Robak	–	sektor	społeczny
Teresa	Gutek	–	sektor	społeczny
Jadwiga	Pyc	–	sektor	gospodarczy
Andrzej	Bartnik	–	sektor	społeczny	

Kontakt: 
Biuro	LGD	„Kraina	wokół	Lublina”
ul.	Narutowicza	37/5,	20-016	Lublin
tel.	81	532	30	65
www.krainawokollublina.pl

Rok	 2020	 jest	 dla	wszystkich	 rokiem	 szczególnie	 ciężkim.	 Z	 trudnościami	 dotyczącymi	 działalności	 statutowej	 boryka-
ją	się	również	stowarzyszenia	regionalne.	Mając	to	na	uwadze	władze	samorządowe	naszej	gminy	systematycznie	wspo-
magają	 działalność	 wydawniczą	 Krzczonowskiego	 Gościńca.	 Na	 sercu	 leży	 nam	 odkrywanie	 historii	 z	 życia	 czasów	 
naszych	 przodków,	wciąż	 tak	 starannie	 pielęgnowanych	w	 naszym	 regionie.	 Dzięki	 tej	 publikacji	możemy	 zachować	od	 
zapomnienia	wszystko	 to	co	powoli	 odchodzi	w	przeszłość	 i	 pozwoli	 pamiętać	o	 ludziach	którzy	 krzczonowską	kulturę	
tworzyli.	W	bieżącym	roku	dzięki	zaangażowaniu	wielu	osób	oddajemy	w	ręce	czytelników	dwa	numery	„Krzczonowskiego	 
Gościńca”.	Pierwszy	numer	w	całości	jest	poświęcony	naszej	historii,	kulturze	regionalnej,	ludziom	zasłużonym	dla	regionu,	
walorom	piękna	otaczającej	nas	przyrody.	Drugi	numer	zawiera	aktualności	gminne.	Dziękujemy	wszystkim	korespondentom	 
za	współredagowanie	naszej	gazety	oraz	zachęcamy	do	dalszej	współpracy	z	redakcją.

OGŁOSZENIE





Urząd Gminy Krzczonów
Godziny	pracy:

poniedziałek:	09:00–17:00
wtorek-piątek:	07:30–15:30

ul.	Spokojna	7,	23–110	Krzczonów, 
pow.	lubelski,	woj.	lubelskie

tel./fax (81) 56 64 051
e-mail: sekretariat@krzczonow.mbnet.pl

Nr	rachunku	bankowego: 
67 8685 0001 0011 4185 2000 0350

Nazwa	banku:	RBS	Bychawa/O	Krzczonów

REFERAT ORGANIZACYJNY REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,  
USC I EWIDENCJI LUDNOŚCI

REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA 
I NIERUCHOMOŚCI

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ,  
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

pok.	5,	sekretariat
Karolina	Chmiel

tel. (81) 56 64 051
sekretariat@krzczonow.mbnet.pl

Kierownik Referatu
Urszula	Szacoń

pok.	8,	Monika	Drapsiak
tel. (81) 56 64 002

krzczonow@lu.jst.net.pl
pok.	8,	Katarzyna	Pawlak,	Marianna	Robak

tel. (81) 56 64 053
sekretariat@krzczonow.mbnet.pl

pok.	12,	Anna	Zaręba,	Karolina	Mróz
tel. (81) 56 64 315

anna.zareba@krzczonow.pl
karolina.znoj@krzczonow.pl

Sekretarz Gminy
Zastępca Kierownika USC

Waldemar	Tylec

pok.	15,	Marzena	Merska-Rakotoarivo
tel. (81) 56 64 085

usc@krzczonow.mbnet.pl
marzena.merska@krzczonow.mbnet.pl

Zastępca Wójta - Kierownik Referatu
Mariusz	Robak

pok.	7,	Agata	Gębska, 
Karol	Kuropiewski,	Karolina	Sawicka

tel. (81) 56 64 079
mariusz.robak@krzczonow.mbnet.pl

karol.kuropiewski@krzczonow.pl
 Kierownik Referatu

Barbara	Kozieł

pok.	10,	Adam	Goncikowski
tel. (81) 56 64 058

zuk.krzczonow@mbnet.pl

pok.	11,	Weronika	Portka
tel. (81) 56 64 015

weronika.portka@krzczonow.pl tel./fax (81) 56 64 023
tel. 739 180 161

krzczonow@ops.pl

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz panującymi ograniczeniami 
Urząd Gminy Krzczonów zmienił formę funkcjonowania. W trosce o bezpieczeństwo pracowników  
i interesantów, przypominamy o możliwości załatwiania spraw w formie elektronicznej.


